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المترجممقدمة

الاخير:العباسىالعصرفيالمدنيةالادارةفى)دراسة

انموذجا(الوزارة

الاساسيةالخطوطوضعالىبافلا!ندفعالذىِالاساسالهنمكان

غيراوالبونانىالوافعبساطعلىتحفيفهتخيلالذيالمثالىللمجنمع

لاْكجزءرآهاالنىالصالةنحفقاونحفبقهوجمهورينهفىالبونانى

الفضيلةطريقوعنالبشر.عندالفضيلةهىبلالفضيلةمنيتجزأ

فبلكانتوكذا.والصلاحالخبرالىالاسمانبنطلعالروحىوالنسامى

دونالتىالاضيةالقوانينفيالعراقيينفلسفةبكثيرافلاطون

فىفبنودها،الحجريةمسحهمعلىوموادهابنودهاالطامملوكهم

فىتحقمقهلاجلناضلواالذيالمنشودالهدفالىتنزعاغلبها

فىارسطوسطرهوما.الصالحوالخمرالصالةوهوالامجنمعاتهم

عناخرتعيرالاهوانوجودهاوفلسفةالدولةعنرسالمَه)السباسة(

الرغمدةالحباهَنحفب!فىوجودهاالمرءبنمنىالنىالوجهةهذه

الآمنة.

الةالطاريجيتاملانوهماوارسطو،افلاطون،والفيلسوفان

المدينةدولةتنظيموفيالمدنيةالسياسةفيمتقدمةاراءقدماالفؤاح،

http://www.al-maktabeh.com



تطبيقهاووتحالَيقهمنالهيصعبالذىِالمثالىالصعيدعلىذلككانوان

.واسعهَْدولهَفىلاجداصغدرمجتمعفىاعتقداهكما

ومفكرينعلماءانجبتفدالاخرىهيالاسلا!يةالعربدةوالنهضة

ذاالفاضلةالمدينةمجتمعفيالبناءهذامثلتخطيطفىكثيراانشغلوا

فيفأتفواوجودها،واهدافالدولةفلسفةتحليلاعينهمنصبوضعوا

عبددفهذاتطبيصَ،والاخرلَاملىبعضهاالمصنفا!منعدداالعلمهذا

رسالهَاوكدابالِضعبغدادشرطةوالىطاهربنالثهعبدبنالته

نجددرضاطبعة/الفهرست:الندلِمالملوكدة()ابنعنوانها)السداسة

هذافىكتبعدةفصنفبارسطوالكنديالعربىالعالمولَاثر(،

فدهاحاورانهيبدوالئى(الكبرىالسياسة)فىرسالةمنهاالممدان

)ابغ(العامةالسياسةعنوانها)فىاخرىرسالةوأنفارسطو،سياسات

واكماباالسرخسىالطيببناحمدنلمبذهصنفكما931(.صالنديم

)ابنالصغمِر(وكتال!)السياسةالكبير(السي!اسةاسماهما)كتابرسالة

الكنببتصنيفهالمعروفالبلخيزلِدابووألّف32(.321-0صالنديم

153(،الكبير()ن.م.صالسمِاسة)كمَابسماهكماباالفلثممفهَطرلِقةعلى

(الملوكسياسهَ)كماببعنوانكتابادلفابوالعجلىالامدرصنفكما

الامامةهو-اليهمنسوبكتابا-قدلقتمبةابنوالف13(،.ص..ن)م

مطبوعة(السياسةفىالفارابى)رسالةالفيلسوفألَفكما.والسياسة

محرثالتةطعةحار/حايةالأخليراص%العربيةالأصور)لقلهااللاحمهوريةاللاطرر:يظر،

يةالمح!رالكفدارالسيد،لطفىاحمدالسمِاصة)لقلها:ليسارسطرصإ6-7،صالعصريةالمطبعةا

،6791القاهرذوالحكرمة()الدولةالشاشةالمظم:ليلةكاملمحصدد..الاولالمصل(4791

.2،12.ص
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الطماءصنفهممافلبلهذاالمدنبة(.هو)السباسةمطبوعااخروكنابا

والرابعالثالثالقرنينفى-المدنيةالصالة-الكبرىالمسالةفىالكلب

الخامسالفرنفىالماوردىِعلىالحسنالهويثالَقانكبلالهجري

فىاوالاسلاىالسياسىالفكرعنبالكتابةالاسهامفىالهجري

وكتابه(الدينيةوالولاياتالسلطلألية)الاحكامك!ابهفيالمدنيةالسياسة

هذافىالمتواصلللطاءميدانااومجالاليصبحالوزلِر(الاخر)ادب

فىالسالكاوالمالكالمَدم)سلوككتابهالربيعابىابنفصنفالعلم

(.الممالكلَدبير

(،الملوكنصبحهَفىالمسبوكالغزالى)التبرمحمدبنمحمدوالامام

طائعفىالسلك)بدانععنوانهكتاباالازرقلهنعلىبنمحمدوأنف

عدموالجدير(.الملوك)سراجاسماهكتاباالطرطوشيووضع(.الملك

هذافئالملكنظامالصيتذانعالسلجوقىالوز!رصنفههااغد

خلدينابخأالعلامةمقدمةتخلولاكمانامه.سياسةكتابوهوالمج!

.اللابهذافىاهميةمن

انه"منصبالدولةبالملكويقصد(الملكفى)حقيقةخلدونابنيقول

علىوتعاونهمباجدماعهمالاووجودهمحياتهميمكنلا")فالبشرطبيعى

واقتضل3المفاضلةالىالضرورةدعتاجتمعواواذا....دونهملَحصمل

فىلماصاحبهمنباخذهاحاجتهالىيدهمنهمواحدكلومذالحاجات

فاسمحال...بعضعلىبضهموالصوانالظلممنالحروانمِةالطبيعة

ذلكاجلمنواحتاجوابعضعنبضهميزعحاكمدونفوضىبقاؤهم

الملكال!هشريةالطبيعةبمقتضىوهوعليهمالحاكموهوالوازعالى

فانلذلك(481صادر/بيروت/صدارطبعة)المقدمة(المتحكمالقاهر
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المدنيةالسياسةفىالمنظمالضابطهذاوجودباهميهَيُذكرخلدونابن

منوجسمهذالَهفىلمستالسلطانفىالرعيةمصلحةان"اعلمفيقول

جودهَاوعلمهاتساعاوجسمانهعظماووجههملاحةاوشكلهحسن

فاناليهماضافنهحيثمنفيهمصلحتهموانماذهنهثقوباوخطه

المالكانهالسلطانفحقيقة...الاضافيةالامورهنوالسلطانالملك

منوالرعيةرعيةلهمنفالسلطان.علد!مامورهمفىالقائمللرعية

العدالةبفكرةخلدونابنويصرح1(.94ص)المقدمة"سلطانلها

باستعمالهالارسطيةالرغمدةالحياةوتحقدقالافلاطونية

بها)فالمدافعةعنهموالمدافعةالناسعلىالنعمهَفهى)الرفق(،مصطلح

لهموالاحسان-الناسعلى-أيعلمهمالنعمة(وانالملكحقمقهَتعَ

فىثبيراصلوهيمعانَمهمفيلهموالنظربهمالرفقجملةفمن

ابنعندالمدنيةفالسياسة1(.94ص.)م.نالرعدهَ.011الىالتحبب

)حسبالسلطانيةبالوظائفانماذالَهبالسلطانتحديداتكمنلاخلدون

الخلافهَمنصبلاشممالالخلا!ةتحصَ"مندرجةالوظائففهذهتطهمره(

هذهمهماتخلدونابنيفصلئم186(ص..ن)مااوالدنماالدينعلى

الحكملَعلقلعموموجوههاسائرفيالشرعيةافالاحكام:افيقولالوظائف

11والسلطانالملكمرتبهَفيينظروالفقيهالعبادافعالبجميعالشرعى

هى:-اربعةتعدولاوتصرفاتهالسلطاناحوالوانا(.A'1ص..ن)م

الجندفىالنظرفيواسبابهاالكافهَحمالِةفىتكوناناما10

هذاوصاحبوالمطالبةالحمايهَاموروسالًروالحروبوالسكح

الوزلِر.هو

الكائب.هووهذااوامرهوشَفيذامخاطبالَهامورفىيكونانواما.2
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صاحبهووهذاوانفافهالمالجبالِةامورفىلَكونانواما3.

والجباية.المال

لئلاالسلطانعنالحاجاتذويالناسمدافعةفىلِكونانواما4.

الذيالبابلصاحبراجعوهذافهمهعنفيشفلوهعلبهيزدحموا

الوجوههذهالسلطاناحوالثعدولابانهقائلاويخلص،يحجبه

.(781)صالاركعة

الذيالذكرسالفكتابهفىالربيعابىابنايضاتعاملالمعنىبهذا

علىتقومعندهالمملكةفاركانالزمنبة،الحمَبةفىالمقدمهَسبق

الىتستندالملكوسياسةالددبير.،العدلالرعمة،،:-الملكاربعة

ثم،بدنهسماسةثم،نفسهالملكسدِاسهَهي:-ايضااركاناربعة

جمهورسياسةواخدرا(،المملكةسالًسى)بمعنىخاصتهسياسة

(0891التكريتى/بغدادد.ناجيتحقدقالمالك)سلوكالرعية

.(018-أ76)ص

سِمتغنىلاالتىوالالواعالاتباعمنالملكلِخصمابخصوصاما

وقاض،عاقلوحاجب،عارفوكاتب،عالموزيرفاولهم،عنهم

وجند،شرطةوربمدوفر،ومالجلد،وعامل،عادلوحاكمورع،

الطعاموصاحب،صالحوجليس،مجربوحكيماقوياء،

تالَلدلمنبدلاانه"اعلمفيقولr(29191-ص.)م.نوالشراب

حوداتَعلىومعِنالامور،نظمعلىوزيرمنوالملكالخلا!ة

الملك،فىالشريكهوفالوزيرالتدبير.صوابلهلِكشفالدهور،
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.ن.".)ماركانهوالفعلبالفولالمدبراركانهلِحفظفد4،المشير

1(.-39ا29ص

وهي:-العادلالعالمالوزلِرلاوصافخلاصةالرلعابىابنويفدم

العالَل.حسنالدينطِ،بالامورالعلمحسنيكونان10

بالسياسة.لِضرلمماالصفحجمملالحلمشدلِد2.

.الملوكلدخاطبالالَلمبلغِاللسانحلو3.

النفس.ادلِبالاخلا!حميد4.

.والصلاحالخدرمعنفدبالنصمحهَالقلبمعمور.ه

الطبع.كرلِمالضمب،بطىءاللهو،فليل6.

مح!ملا.صبوراالسرك!وم7.

1(.1-4909صالفكر)م.ن.جددوالرأيالجسمصحيع8.

فيموضوعهاكلا!سنركارلاالاسئاذهَشَاول!الرؤىهذهوفقعلى

لهمؤسسةمتمثلهَالمتاخرالعاسىالعصرفىالمدنيةالسياسهَاوالادارة

بغدادعسكرياالسئجالَةدخولسنةمنامندتزمنيةحدَبهَعبرالَوزارهَ

منذالعراقعلىالمسيطرةالبويهيهَالدولهَلَالَولِضهمثمومنالسلا!

Aسنة 33 i-.4عامففى 4 V55/السلاجفةسلطانطفرلبكدخل01هـ

سنةحتىللعراوَالاخرالاجنبىالسلجوقىالسَملطعهدفبدأبغداد،

هذهفىالنَهلدينالناصرالعاسىالخلمفةنجحاذ4911هـ/095

معركهَفىالثالتَطغرلسلجوكَل/سلطاناخرعلىالمَضاءفىالسنة

السلجوقى.التسلطعصرانهاءبذلكمعلنافاصلة

الداحليةالتحدياتمنالعديدبصادفيالعاسيةالخلافةواجهتلقد

الخارجىالونولَحدلِا!انغيرتاسيسها،منوجمزةمدهَبصوالخارجية
http://www.al-maktabeh.com



يعَدالاسحىالمشرقاطرافمنرعويةبدولِةلفَمعوببنزوحالمتمثل

الخحةمؤسسةاسسلَعَوضكاد!التىالتحديا!اخطرمنلهحىَ

الثباتعناصرورث!التىوالاداريةالمدنيهَوالسياسةالماسية

عمومفىالعامهَالظروف.فكانتللهجرةالاولالفرنمنذوالديمومهَ

مهيئةسيحوننهربعدماالىوشرقاقزوينبحرحولالممتدةالمنطقة

بداياتكانتربما-قوىعدةظهورالى،الاساسبالدرجةسياسما،

الىهاهناوالاشارةسياسيةادارلِة-عوامللفعلخاضعةظهورها

سجستانبئدفىوالغزنويةوالسامانمةوالصفارلِةالطاهرلِةالاماراث

عدهَلاسباباختارتالعباسيةفالخحةالنهر-.وراءوماوخراسان

للمشاكلملائمابالاحرىاوموفمَاحلافطِوجد!انهاالمحتملمنخمِارا

ممراميهَالعربيهَالامبراطورلِةامندادلسعةنتيجةاوداخلياتواجههاالتى

عنوذلكالمركزيةالصيغهَحسبادارلَهاكثيرايصعبالتىالاطراف

كمان!ا!بمنحهمالمتطلعيناوالمتنفذينمنوعمالولاةتعيينطريق

الفرصاغتنمتالزمنبمرورانهامعالمرحلةبدالِهَفىمسئقلةشبه

نهديداكؤنكالطاهرلِينبضهامستقلةقويةاماراتالىفئحولث

هذهتتعاملبانالحلهذاالىالعباسبةالخلافةفركنت.انفسهمللعاسيين

لهبماوالخارجبةالداخليهَنفوذهامناطقشؤونمعالاسلا!يةالامارات

المتاخمةوالوثنيةالشامانيةبالدياناتتدينظلتالتىبالممالكعلا!ة

الامارهَبهذهتتربصكانتوالدىالشرقدةالساملأليةالدولةلحدود

بمالتتعاملوكذلكعلمها،للثقضاضالفرصوشَحمنالاخرىوالامارا!

صوبثركسمانمنالمهاجرهَالبشريةالموجاتمعالظروفعلدهاتمليه

اء9Jمافيدسهوبمنالمراعيفىللثسماحوالممحفزهَسمحوننهر
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الاقمصاديهَالعواملبفعلمضطرةالرعويةالقبائلهذهكاتَفمَدالنهر،

فىالراونديْلِرىكمامراعمهم،وض!قديارهموازدحامجداالضاغطة

وهمسمحوننهرحوضالىالواسعةالهجرةالىالصدورراحةكتابه

المدهوروعلاماتاماراتواستثمارالخطىبحثبشِهمفيمايتدافعون

لعبورالاخدرةايامهافىالسامانيهَالدولةلَشهدهاالمىوالانحلر

منالواسعةالمساحاتحيثالغربالىوجبحونسيحونالنهرين

الىوصولاالاسلا!ىالمشرقعمومفىالفسيحةالخضرالمراعى

.الشاموبلدالعراقاراض

منالبشريةالحشودلهذهتتهمِاانمنوقانونهالتاريخحكمةانهاَ

انضوتالتىالتركمانيةالقبائلومنالاتراكالسبالَةمنالغزنِهَالقبائل

لمحددويماناسلاصِتاندولتانفهناكلَصدوَ.لالَكادظروفلوائهاتحت

هجماتردوفىالعسكريالجانبفىمقتدراونجاحاتفوقااثبتما

الالدخانيمن.ومنالمركمانيةالقارلوققبائلمنالقراخانسِنواعتداءا!

القباثلزحفامامالقوتينهاتدِنتخاذلفرضقدالمارلِخقانونلكن

انماملكاوسداسهَالىهجرئهابدايهَفىلَمطلعنكنلمالتىالرعولِهَ

ناسلجوقالدولهَتاريخفىالبنداريفيالَول.والمرعىالكلأعنتبحث

حياةعلىدأبتلانهاالحضريةالح!اهَتألفتكنلمالغزيةالفبائلهذه

ناوبعد.والمرعىْالكلألسهولوانتجاعأللرزقطلباوالتنقلالترحل

الاسلا!يةالديانةالسحجقةباعدناقجديدةمرحلةبدأتذلكلهاتحفق

حنبرالمسعمعبدد.السلحولههَ)تر-مةلهَالد!تتارورفىالسر:إيةالحدورراحةالرا:لدي،

16.14(صد.آجمحر

7.محرسلحرلىأِاأطد.عارل!.
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شوكةكسرواانوبعد،ورغبةبحماسةالحنيفالدينعلىواقبالهم

واجهواالمشرقفيالسمِاسىالمسرحمنوازالتهمالعسكرلِةالغزنويين

المَىالمنطفةاناذوحضربا،واجنماعباوسباسدِاادارباحضاريا،نحدبا

الاسلاصِة.العربيةالحضارةلهازدهارمزدهرةكانتفيهاانمشروا

بمنالبعددالمدىعلىتعايشَلااذوسطاموقفايدخذلاهناوالمنطق

الىالعودهَفاما،المستفرةالحضريةوالحماهَالمننفلةالرعويهَالحياهَ

معالتعالِشوامامنطقيامقبولغمرامروهوالرعوىِوالنمطال!داوة

معيتعالِشوابانجقةالسكالىلهالنسبةكبيراالاغراءوكان.الاستقرار

التىالمفاصلوبالاخصحضارياتبنمِهيمكنمايمبنواوانالتحدىِهذا

تنظيمالىالمرحلهَهذهفيماسةكحاجةفانهمكثيرا.اليهايحمَاجون

اتباعهمولينوبينهمجهةمنبينهمالق!ليالصراعتشالكلفكونظام

فالبداوةوممارساتهمافكارهمتهذيبالىلهحاجةوانهم،اخرىجهةمن

السياسةاستمدواهذاوعلى.حضريةواللاوالقسوةالنوحشلَعلدل

سياسية.ونظماداريةمؤسساتمناسسهاالعربوضعالمَىالمدنية

المدنيةالسداسةفىالمتمرسةالاثمخصياتمنعدداقز!واذلكولتنفيذ

والغزنولِينالبويهيمنمناعداءهمخدمممنبضهمكانوانحسَ

وغمرهم.

العسكريبالانجاهتميز-!بائلالسلاجقهَكانالاخرالجانميومن

عنوضحاهالملةبينلِدحولواانعليهمالسهلمنليسعندئذالحرس

للبمثكزعماءانفسهمبينالامرذلككانسواءالحياةمنالنمطهذا

افرادصفوفبيناموعممكرياسياسباوتنفذتملكالذيالسلجوقي

الفسبحةالاراضي!ىلبننشروافيادانهموراءزحفممنفبائلهم

13
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الزعماءولعلواسعهَ.غندهَاقالعِفىنجاحالَهممنمنتفعين

الىسبيللاان-صوابعلىوهموجدوا-قدالسئجقهَ)السلاطين(

دوما.بالفحَوتحفيزهاباشفالهاالاعليهاوالسيطرةالقبائلهذهاقرار

وحياةالحضرحياةنفونلِاًكانواالبنداريقولفىرايناكماانهم

جاتعسكريةسياسةانئصاراتهماولمنذنهجوافقدلذلكالاسنقرار،

الممالكضدالجهاداعلانسياسةانهاللا!سلا!باهرةلنتائجالواقعفى

لطريقالمحاذلِةالاوربيهَالدولوضدالشر!بةالجهاتفىالكافرة

ولاالارمنيةوالمخومارضرومفىنفوذهمولمناطقالعسكرينفدمهم

سماهاكمااوملاذكردمعركهَفىمذهلاانمصاراحالَعَواانبعدسيما

ب!روثصادردار/البلدانبلزكرد)معجماوبل!سكردالحمويلِادوت

بلادفىالفرنجمة)الصلمبية(الحمئ!ضدذلكبعدثم476(،صأب

الاولى.الصليبيةالحملةولاسيماالشام

الثنائمةهذهتصوبرفىالكمابمؤلفةالباحثةالاسماذةنجحتلقد

النىالثنائيهَلَلكوالنراثدِلآ،الاجتماعمِةالسحجفهَبنيهَفىالمتصارعة

وبصورهَذاتعاوضفهاسبطرتهمانحكلالىالمطافنهالِهَفىأدت

سريعهَ.

فكلألوافحسبالمسكريالنمطعلىحياتهماسسواالسلاجقةفلان

علىبقوهَوالضر-لهيمننهموتثبيتاللاخطاردرأًدائماسلا!حهمشاهرين

هذااوجدوقدالعسكرلِة،وعمليالَهمتوسعاثهمطرلِقفىيقفمن

علىللحفاظالسلاحاسمخدم!عسكرلِةفئةاوطبقةالعسكريالاتجاه

طرفكلعدةشرلاثباتبضابضهمضدواقطاعالَهاالكنَيرهَامممازائها

انفسامذلكنئيعةوحصلالسلجوقى،ال!هيتضمنالنزاعاطرافمن

14
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مسمياثممخذةالاحداناغليفيمتنازعةدويلاتالىاصراطوريتهم

وغمِرالرومسلاجمَةاوالعراقسلاجفةاوابرانسبفةنظبرا!لبفبة

الاستبداديالعممكرىِالمفهوملهذامباشرةنتيجةهيالَا!كياتوالىذلك

للا!ثمرافالابالسلطانمنيخئارالذيالعسكريالشخصهوفا+دالك

بمنحلكنهالسلطنةسنببلغلمفاصرسلجوفىاميرورعايةئربيةعلى

ملكالىوالمشرفالراعىالاتابكلتحولالزمنولمرورما،ا!ليمحكم

المدبنةنلكاوالافليمهذااتابكبةباسميتزعمهالامارةفعلىوحاكم

وغيرها.اربدلاتابكيةاوالموصلكاتابكيهَ

الصمكرىِالشانالىكليهَانصرفواقدالسلاجمَةفلأننفسهالانفى

فكرلِاوأكفاءنابهمناداريمنعلىكليهَيقمدواانالبديهىمنصار

علىتدربوممنالاسلاممةالعربمةالثفافةمننهلواالذينمنوادارلِا

وبذلكالاسلفيةالعربلةالدولةفىالمدنيةوالسياسةالاداريةالنظم

منمرسةاداريةببروفراطبةطبفةلنمَلاوفئةايجادعلىساعدوا

الخاصةفلسفتهامنمنطلقاتوجيهاالمدنيهَالسياسةتوجهاناسنطاكأ

ويدورالوزيرالفئةهذهويتزعم.العامةالسباسهَفىالاداريوفهمها

.والكتابالموظفينمنواحابروالصدورالدواويناصحابفلكهفى

نظامسعىالمدنبةالادارةفىالببروقراطيالبناءهذانفوبةبهدفلذلك

بناءالىالسلاجمَةالسلاطينمنالاولللرعملالرأينافذالوزيرالملك

ودروسالمذهبلتدريسالشافعىالمذهبوفقعلىالنظامماتمدارس

الحسابوعلومالادارةوشؤونالعربىوالادبالعربيهَاللغةفىاخرى

للطبقهَالادارلِةالماكنةلِغذونالادارسِنالطلبهَمندفعا-لتخريج

ناالاداريهَالملكنظامخطةبشاننصهماالبندارييقولال!هيروقراطية.

5(
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الاباءالابناءتهذلِبعلىوتوفرنجباءاولادللناسنشاايامه"فىنظاما

لمنصباحدكليرشحكانفانهبمالَرلِبهويحظوامجلسهفىليحضروهم

قد!لدهَفىوجدومتى.والفضلالرشدمنفيهيرىهابمقدارلهلِصلح

دارفيهاوجعلوقفاعليهاوودفمدرسهَلهبنىالعلمفىوتبحرتميز

بعمِدةالملكنظامسياسةفحققت95(.صسلجوقالدولة)تاريخكتب"

تحديلتاماموثباتهاالمدنيةالسمِاسةصمدعلىمذهلةندانجهذهالنظر

كانمانحفقلمالمفالهلفى.ولكنهاالمحندمصراعهافىالصمكريةالالدة

انشظاذ،والصلاحوالخمرالصالةتحقمقفىاليهيصبوالملكنظام

فىانشفلواكماجهةمنالعسكرييناولئكمعصراعهمفىهؤلاء

والمنفعةوالضغشِةوالحقدالحسدبدوافعالمدفوعةالداخلمةنزاعاتهم

المادلِة.

نشاعصره)وفىالمدنيةالادارهَبناءفىنظامنجاحالبنداريويبدن

بابهلِزلولمالمرالَبوولواالمناصبوفرعواالجيادالكمابطبمَا!

كلاحوالعنينمَببعيدانافذاوكانالعلماء.وملجأالفضلاءمجمع

صلاحيةفطِلَفرسفمن.ومعرفتهوخبرتهتصرفاتهعنويسالمنهم

راًىومن،واعلاهرفعهفدرهلرفعمسئحفارآهومن،ولاهالولالِة

افادهَالىشِقطعحتىجدواهمنبكفطِماورثباغناهكعلمهالالتفاع

منخالاقليمالىسدرهوربما.وذكرهالفضلوتدريسونشرهالعلم

سلجوقال)ئاربخ(باطلهويمبتحفهبهويجبىعاطلهبهليحلىالعلم

95(.ص

لهذ!الناجحةالعباسيةالخلافةباسمجابةايضاالصرهذاواتسم

لفسهمعاهدواخلفاءالخلفهَانجبتاذالسلجوكَلالعممكريال!حدي

I?
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دوًوباسعياوس!اوادارياوفكرلِادينباوالتالقوالعملالتجديدعلى

الذينالاخيارالوزراءمنبنفروالاستعالهَللمجتمعالةالصلتحفي!

مواجهةفىالمدنيةالسياسةفىالجديدللبناءقويهَبارادةتمتعوا

السلاجقهَ.

فصاعدابالنَهالمسترشدالخليفةعهدمنذالعباسمونالخلفاءفنهض

دورهلِؤديوهواستشهدمنفمنهماركانهوتثبمِتالبناءهذالاستكمال

كالراشدالاخربصالواحديعملبقىمنظلبينماالسلاجقهَضدالمسلع

ولَجديدادالاستصاكمملحتىوالناصروالمستضىءوالمستنجدوالمقتفى

السلجوقى)دارالسلطانمضبدكضربتهالناصرالخليفةفضرل!البناء

سنة(الحاليةالعيواضيةالعلوازيةالمخرممجلةفىالكائنالمملكة

عهدوابمداءالعممكريةالسلجوقمةالسيطرةمرحلةاننهاءهـمعلنا583

اداريةمؤسساتمنوتوابعهاالخفةبمؤسسةالسَثلةالمدنيهَدارةالا

الخلمفة.اشرافلَحت

ممتازةقدرةواظهرتمتنوعهَاساسبةمصادرالباحثهَاعتمدتلمَد

الخصوصوجهعلىمنهاالتركيبمصدهَالعربيةالنصوصنفهمعلى

الفزالي،محمدللأ!امالدينعلوماحياءكمابفىالواردةالنصوص

النصوصوكذلك.والسلطانالعلغاءبينالعلاةعنبلبفةنصوصوهى

الاصفهانى.العمادكتابمنالبنداريلخصهاالتىالميجعة.

كالفارسيةاخرىولفاثالعر!بةلاللغةجيدةمصفةواظهرت

فىالئاريخيةالنصوصهذهئوظيففينجحتانهاوكما.والفرنسية

الكئاب.هنفلسفتهاتاشير
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يعدالذيالكثابهذاترجمةفيوالفلاحالئوفي!ئعالىاللَةنسال

الماسية،الخفةتاريخعنالحدشِةالمؤلفاتمكتلةالىنوعيةاضافة

ونألقنفدمكلالمعطاءالحكمةولبيت.خاصةالمدنيةالسباسةوعن

الفبمة.الكتبوترجمةنشرفىالمستمرتشجيعهعلى

المترجم

ناجىالجبارعبد.د.أ
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المؤلفةمقدمة

الغربيةآسيافىالاسلا!يةالدولةاشكالية

السريعنجاحهفىكلألثالاولىحقبهفىللا!سلا!ال!ارزةالسمةان

ظهرفدالنصرانيةخلافعلىالاس!فانذلكشفضلا.والواضح

مؤسسةوجودالنجاحهذااستدعىوقد)1(.الدولةمنخالمجنمعفى

كانتقرن-مدةعنيقللالماالدينمة-فالصيدة،جديدةسياسية

المؤسسةيمثلماعدامنهااجتماعيةمؤسسةأيةفىمتجسدة

اللَهصلىمحمدالنبىوفاةمهدتولقدالحكومهَ(.)اوبالدولةالخاصة

المؤسسهَكونهاللخفهَتدريجىظهورامامالطربقوسلمعليه

للامم!.ألسياسية

الخلافةوجودضمان:امرينالاولىالاهليةالحربضمنتلقد

المحددةالتاكيداتضدئمثلهاالنيالابدلوجيةعلىالمحافظةوامر

الذاتىالاستقلكلعلىئؤكدالتىالقبليةالنظرة،القبليللا!شقكل

اعنرفوافدالامويمِنانمنالرغموعلىالفبلبة.الصمببةأيللفب!لة-

علىمكنوهاولذلك،الدولةلابدلوجيةوالمفويةالاخقيةبالمطالب

فانجديدةاجتماعيةمؤسسا!فىنفسهاتجسدانوعلىالبقاء

عنابدط!اسسالىمسنمدةكاتَبالضرورةالس!اسدلآمؤسسالهم

فقدلها.معارضةبد!وحمىالاس!يةوالاهدافالاسيةالمبادىء

ناالخلافَمؤسسةبامكانانهم!زالِدةوبصورةالواضحمناصبح

حمَيقةاصبحتعندمافقطمؤثرةحكمسسةموًلتصبحوتستمرئبقى
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قممعلىمؤسسالَهفىوشِطوريدهَدمكانلمجتمعممثلةاسلئطِ

.جدبدة

إحداثالىالملحةالحاجةعنلَعهمِراالعهاسيةالئورةوكانصَ

الدولة-ايدلوجيةالايدلوجيهَ-مبادىءمعمنسجمةحكممؤسسة

بالنسبة-اسلئيةامبراطوريةبالناك!دكانتالصاسيةفالامبراطورية

انتحالفبسببذلكوفوقعرقى.تمييزدونمنالمسلممن-الى

ئربطالتىالسياسةتلكجعلواقدودينيروحىكطذاتالقاباالخلفاء

الحكم.نظاممعلقوةجهةمنوالففهاء)العلماء(الدينيينالزعماءبين

يسنطعلمبطريفةالمسلمشعورارضاء!دايةاكلفيبمفدورهموكان

بعدواضحا،اصبحفقدذلكومع.قبلمنبهاالقيامالامويونالخلفاء

محاول!ةأيةفىومصاعبمماعيسيواجهونالفقهاءان،قصيرةمدة

الحديثعلىاعدماداانموذجيةاسلا!يةحكومةصياغةاولانشاء

يأاسلاصِةيخرمؤسساتعنالاستفناءالممكنمنليسلانهوذلك

لَجديداتبادخالاوالسابقةالحكمانظمهَبتمَليداوبالمحولاما

الذيجيداالمعروفالعرضفانالاخرالجانبمنامافدها.ضرورية

هونفسهالخليفةانيفيدوالذيالعباسيالكاتبالمقفعابنوضعه

ما(والقيمالطريمَةبهايقصد)التىالنبويةالسنةلهانوينظم!قررالذي

الصَاللكرةئلك.والشريعةالدينعلىالدولةلسيطرةذريعةالاهى

الدنيوية.للسلطةجداكبيراادعاءكونهاالمنصورالخليفةرفضها

وخارجالنظريةسمموىعلىتلفالًيابالتطوربدأتغدنذفالشريعة

نكييفالىنوشدوافدالفنهاءانومع.السياسيالواالعنطاق
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هذاالىالالصياعرفضواالاسحيةالمذاهبعلماءاوالمسلمين

lالدومعقرييتعاونالىالالجراراوالمطلي j . Jكانتفقدلواقع

السباسبة،المؤسسةدعمعنفعلامسنمالةالمنناميةالدبنبةالمؤسسة

العاسى.الصرخلكلمتزالِدةبصورةغهامنعزلةاصيحتالتى

البيروقراطدة-المؤسسةاصبحتلمافانهذلكعلىوعلا!ة

البنبةاصبحتوعندماالاسلا!مةالاخلا!مِةالعَعِمنمجردهَ-الادارة

فقدالسكانبدَلِةعنغريبكيانوهولَمامامستفلاكياناالصمكرية

الوظيفىللاداءمهددهَذاتيامستقلةلقوىايضاالمؤسسا!هذهبدأ!

انهارتالماسبةالخلفةانالالَوللِمكنفانهولهايجاز.للدولةالموانم

قولَهااليهااستندتالتيالاسسلَلكعنبيدةلَدريجياصارتلالها

)2(.النظمتلكعلىالسيطرةففقدتالاصلفي

مؤسسةفاثملوالرزاشرقدالياسيةالام!راطوريةانحكلان

الماسمِة،الخلا!ةنهاوياناسلا!طَ)3(0سباسبهَكمؤسسةالخفة

الاهدافاوالاسلامالىمجالهناكليسبانهيعنىل!ح!،ايةعلى

:البنداريذكروكما.الفربمةاسيافىالسياسيةالحياةفىالاسلا!ية

لِمكنكيفبشانالمسألةطرحهوالعاسدهَالخلافةفعلتهماكلان

الجدبدةالاماراتوقوةجههَمنالاسلامعلىوالمحافظةوادراكفهم

ثانية.جهةمنظهورها)"(فى

حكمتح!والاداريالسياسىوالاضطرابالفوضىمنفرناظهر-

المؤسساتتلكوالغاءحلفىاماوالعملى،المفويفشلهمالبويهيين

بالطرلِفةمعهانفاهمالىالئوصلفىوإماالعباسىالوضعنحدتالنى

اسسوفقعلىومؤثرةمستقرهَحكومةئانيفاوايجادفىكانالتى
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الطري!مهدقدالغربيهَاسدافىالبويهيهَالسلطةافلا!م!ان.جديدة

مشكلةمنجدلِدمودفوارساءالسنىللمذهبجديدمنهجارساءنحو

.الاتراكالسدجقةحكمتح!الاسحيةالسلطة

ما.حدالىبالمصادفةالجديدةامبراطوريتهمالسبقةورثفلقد

المميزاتمنمجموعةخلكلمنفقطيئبينلماسهامهمفانولذلك

ايضاولكنالمنطقةالىادخلوهاوالتىبهماصلاالخاصةوالموافف

معهاالئعاملوكيفدةايضاالمحليةالقوىتلكبحالاعئرافهمخلكلمن

معها.تماسفيجاعتعندمااصكفاعلهَكانتاذ

مناهبةعسكريهَدولةالاساسفىالسلجوددهَالامبراطوريةكاتَ

اجنبداحاكماعنصراآخرشىءأيفوقوضصحدثوالتوسعللحرب

شؤونثدبدِرالىمنهاالصفوةاسندعتالتىالمحليدِنالسكانعلى

تبناه،والادارةالحكومةنظاممنالشكلهذ))ن.والادارهَالسلطة

نمطوهووالغزنويالمتفدمالسامانىالالموذجاساسعلىالسلأجقة

t،الغرب!ةاسماالىالائراكادخلهفد 4jللسلطةودالًمةممدزةسمةر

المنطقة.فى

علىمسلمينوالؤنويينكالسامانبمنالاتراكالسبقةكان

الىومستشاروهمالاوالًلالس!دنسبىفقدوهكذاالحنفى.المذهب

وذلكبنيئهوتؤيزالارثودوكسى)المحافظ(المجتمعتوح!داعادهَ

كذلكالاسد!.الجهادلانعاشالظروفويوجداهئماماتهملِواف!

السلطاتمشاكلشركفيالوفوعلَجنبهمادارةبناءعاتقهمعلىاخذو

للاطِدلوجدةالاساسمِةالمطفداتمعمنسجمةذلكمعوت!هقى،السابقة
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الخطواتباتباعهمالاغراضهذهلَحقي!توقصاووَر.الاسلأ!دة

:-الاتيهَ

السلجولمحىللسلطانالدنمِويهَالعلمِاالسلطةانعلىتأكيد.ءا

الدبنيهَوالمؤسسهَالحكومهَببنالاندماجنجديد.2

الجدبدالتعلممىالنظامعلىالسيطرة30

فيانحلتقدكلألتالتىالمدندةالادارةسيادةثرسيخاعادة40

المتاخرين.اللهويهيينالحكامظل

الرسمىالاعترافالخليفةمطالبتهمفىالسلاجقةحاولوقد

والنعاملموففهملنعزيزالسياسبة-سسةالموًزعيم-كونهبالسلطان

الخلاطةمؤسسةتدهورعنالناجمةالنظريةالمشكلةمعواقعيا

الامراءمنالدنمولِةللسلطهَوالمؤثرالفعلىالتسليموبينالعباسبة

الترابطلِكنمهماوالدينالسلطةفعلى.السلاجقةوالسلاطدنالبوِيهيين

فكانالتعلدمى.المدرسةلنظامالدولةودعمالواسعالاستخدامجمر

ككلياتيبدو-مثلما-العالىالتعليمذا!المدارسهذهاستخدامعليهم

فىاداريةمواقعسيتبوأونالذينللرجالالدينيةالعلومفىلَدرش

لاالسلاجقةتوقعفقدالنظامهذاوبتادشِهم.والاداريةالدشِطَالمناصب

القيمنشرفيايضاأملواانمافحسبالدينيةالفناتدعميكسبواان

علىخاصةوبصورةواسعبشكلالمجتمعفىالسنيةالاسحية

منالجدبدةالاداريةللبنيةالمنوفعالنطورومع.السياسىالصيد

وثابتةقويهَمدنيةادارةتصورواالسحجقةفانالتعليمىالنظامخلكل

للمطالياخيرضلطوكعاملالام!هراطوريةداخلموازنهَكقوةسئسل

الارسدقراطية.المممكريةللفنةالممَولمحعةوالمطامعالمتوقعة
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والسلطةالدينمهَالمؤسسةبينمثجددائرابطاهناك)نومع

القضاءمؤسسةقبولفانالسلجولمحي،الحكمظللَحتالسياسدهَ

جنبالىجنباوالسماسيةالعسكريهَللدارةممثلالِكونبانللسلطان

بشكلفالَطافاداوساعدقدالدشِةالمؤسسةرأسكونهالخل!فهَمع

والخلاهَ.السلطنةبينالفعلىالوظيفىالتدَسيمتحديدفىوضوحااكثر

مؤسسةكونهاللخفةالجوانبمتصدمفهوماالغزاليطورفقدفمثلا

عناصرئحطةمنتتالفوكونهابرمتهاالاسلأمبةالحكومةتمثل

الثلالأالعناصرهذهمنوكلوالعلماء.والسلطانالخليفةاساسية

وظيفةوئؤديالاسلاصِةللحكومةالداعمهَالسلطةمابنسبةتوائم

رئيساعنصراايضايمثلكانجزءكلوان.السلطةتلكاليهاتحتاج

هذاوكان(.السنى)ْالاسحىالمجتمعفىالسماسمهَالسلطهَفى

مناخرىاسهامهَالسلطةوبتقسيمالنظرىِبالتوزيعالخاصالمفهوم

بعدلماللحكومةالمخملفةالدجاربالىالسلجوقمةالحقبةاسهامات

الدثاسيين.

الددمِقاوالحساسالتوازنالىاستندقدالنظامهذامثلنجاحان

حالالِهَوعلى.المختلفةللعناصرالمسنمرالدماونوالىللسلطة

علىهيمنتقدالسياسمةسسةالموًوبانلذلكالعملىفالدطبيق

منكثيرفىالدينمةالسلطةاوالهرمواندمج،الدينيةالمؤسسة

الحكومى.الاطارضمنالحالات

.السلطانلوزيرالعامالاشرافتحتالدينيهَالشؤونوصارت

السلاطمنالقابانالىLambtولهلامبتونالبروفسورهَونشير
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غيروالخلا!هَالسلطنةبينالتعاونالظاهرفىتعكسالطامالسلاجقة

.للسلطانالمتفوقبالوضعاعترافاتعدضمنياانها

وهنحالمؤمنيناميرالَسيملقبملكشاهبنمحمدمنحفقدوهكذا

السلطانمارسوقد)6(.مشابهةالقاباووزراءهماخرينسلاطبن

وزرائه.ب!رشيحوكذلكالمصاهرةعلالمحةخلكلالخلمفهَعلىالسيطرة

لمالخلفاءوان،الخليفةتعيينفىتدخلدلماالسلطانفانذلكومع

وبشكلمراراللعزلمعرض!ن،البولِهي!نزمنالحالكانكمالِعودوا،

ازداد!قدالخلا!ةومنصبالخليفةقداسةفانذلكعلىعلاوةكيفى.

لمايةعلىالحىَ،لَدنفسهالخليفةوانالسبقهَ.ظلتحتكبيرةبدرجة

وذلكالدولهَضمنوالسلطةالنفوذبينالموازنةفىكبيراضررا،حال

اقليمىامبركايوباسهامهالدنبويهَسلططَاعادةفىبحثهطريقعن

فىالسمِاسىللتاريخالمميزهَالسمةصارتالتيالنزاعاثفىاخر

.الهجري/السادسالميلاديعشرالئانىالقرن

اندماجهمبسببوذلكاسمقديمهمعلىالمحافظهَفىالعلماءوفشل

لجعلتوجدتانالاسدهَلالمةتلك.جقةالسكالِامالسلطةبانظمةالوشِق

فالَطوبهذاوالخلدفةالسلطانبمنمؤثرهَربطعلاقةالدينمةالشرائح

والسلطةالقوهَبينوالحساسالدقمِقالتوازنعلىالمحافظهَيمكن

المسنمرباقرارهمالعلماءفانذلكعلىعلاوهَ.الامبراطوريةداخل

فيالكهنولَيهَالفئاتلَفعلكما،لَماماالضرائبجمعفىللحكومهَ

السلجقةحكمتحثفرصتهمخسرواقدالسابمَة،الشرقيةالمجممعات

فربماوجدتانالئيوالحكومةوالنظمالمؤسسا!ادارةتحديدفى

الاسحية.الاهدافتحق!
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واالحكومهَبمشاكلنظرياتخصص!ددالعلماءايدلوجمةكانت

نظريةهكذامثلعلىمؤسساتعليميانظاماوان.السياسيةالمؤسسات

نايمكنلالهالممثلةالدينيةالفئاتوصايااوارشاداتعلىومضمدا

لمتطللهاتالم!هاشرةالحلولاوالاجاباتالفئاثلهذهسيوفربانهنتوقع

فليسذلكوفوق.والعملبةالوافمةلهالسياسةالمرتبطةاليومبةالحمِاة

وفقعلىتعليمهمئلمَواالذين(الدواوين)كمَابالبيروقراطيةانغريبا

علىعملهمتاديةفىيستمرواان،الفارسيوالادبالاسلأمىالدين

نامنوبالرغمالسابقهَ.الادارةمفاهيمعلىاوالاولىالتقاليدايمس!

المدارسفىتعلمواالذلِنالبيروقراطيمِن)الاداريدن(بهؤلاءالمفروض

مطمانلَبقىالحمَيمَهَانالاالسابقهَ،الكمابطبقةمحللِحلواان

والثقافهَالاصلفىهمالسلجوديةالامبراطوربةفىالمدنمينالموظفدن

لهم،و.سالقيهمواخلققيموادامةتخليدالىمالواوانهمالفرسمن

الصيغوفقعلىالسياسيةالمؤسسةألىينظرونظلواكاسلكهم،

الاولى.بالدرجةالسياسية

لهللدينالحكومةوربطللسلطانالدنبولِهَالسبادةعلىالسلأجفةبتأك!د

توطيداعادةيحاولونكلألوافلألهمالتعليمفىالمدرسةنظامخكلمن

الفادةوطموحاتلقوةالمؤئرالموازنكونهاالمدنيةالادارةاولوية

عليهاالاعمماديمكنلاالمدنمةالإدارةفانلِكنومهماالصمكريين.

المطالبمقاومهَعلىقادراستقرارعنصرالَكونوانوالعملللتادلِة

داخلفىحتىالعسكريةلئرسنفراطيةالممَزالِدهَوالمدخلاتالمسممرة

الذلِنالاداريينومممزاتطهدمةالىيرجعوهذاتنافسها،منطقهَ

الضوالهطجمعمنوالاتابكةالامراءتخلصفدَدالنهالِةوفييكونونها.
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ثمومنالاقتمياديةوالمواردالارضالىللوصولالوسيلةوضمنوا

للحكومة.المركز!النظامالدهلِستندالذيالمظهرحتىدمروافانهم

الوزلِردراسةعلىالاساسبالدرجةالدراسةهذهلَخصص!لقد

المدنيهَ.الادارةنظامفىالوظيفىللخللكتوضبحومنصيطالسلجوكَل

هىذلكبعدجاءمااوحدوئهسبقمامناقشةفانحالايةوعلى

السياسيهَالمؤسساتبحثمنبدلالهذا.المعنى!يمةستكونلراسهَ

فىالضعفنقاطدراسةوكذلكالسلجوقمِةلحبراطوريةوالادارية

الايجاز.منبشيءذاتهاللحكومةالتنظيمىالجهاز

27

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الاولالفصل

السلاجقةحكمتحتوالاداريالسباسيالننطم
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)1(

اللأ!ركزية.نحوتمهيد:الائجاه

هيكلمةعلىظهرفدالبدايةمنذومتوارئامعشِاضعفافانيبدوكما

الاتجاههوهذهالضعفمظاهرمنواحدا.وانالسلجوقيةالدولة

واللزعامةالتركىالمفهومفىوالئمركزيةالمقسعِنحوالواضح

منوالانتفاعالدوسعفىباجمعها.وكذلكالعائلةفىمثبعهوكماالالَيادة

الاخرىوالالماطالنوعهذاعلى،والاعتمادالعسكريةاكطاعاتنظام

المخملفة.الامبراطورلِهَاجزاءفىالمباشرةغِرالادارةفى

الغزاةمواقفبينالقانمةالمَوتربحالةالِضاالاتجاههذاتعززوقد

واالاهدافتطابقئقريباكلألتالتىالمواقف،تلكقادتهمومواقفالبدو

)المستقرة(الحضريةالاسحيةالمناطقبهاتتميزالتىالفانمةالغايات

البها.رحلواالنى

الخاصالاجنبىبالانموذجالبدايةمنذالاتراكالسلاطينتأثرلقد

ذلك؟ومعالمفتوحةليمlillاوالمناطقسادالذيالاوتوقراطىبالحاكم

سبقهمممنطغياناواقلالدلِننحوالَجاهااكئركانواالسلجعَةفان

البروفسورلِبمن؟وكماالاسلاميالعالمشرلمحىفىالحكاممنمباشرهَ

انموذجيهَسمةصارتالمىالاخبارونمَلالبرلِددواوينانبارتولد

هذامثل"لانوذلكبهاالعملالاوائلالسلاطمِناوقفقدالدولةلسمطرة

فانا)8(.لذلكاالمتحضرينغمرالرجالاولدكاسئياءمثاركانالنظام

الامراءاستبداديةليحكمعليهوالمحافظةدعمهين!هفيالضسطمننوعا

مرةيعودانالمحتملمنكانكلعلىالنظامالمسئقلين،وانوالحكام

)9(.ملكشاهحكمزمنالسابقوضعهالىاخرى
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للدولهَالمطلىَالحاكمكونهللملكالفارسيةالفكرةفانذلكوفوق

فهمهمعلىظلواالذينالاتراكالقادةلدنمنمطلمَا!بولاتلقلم

.هذابرمدها.وانالسلجوقيةللعانلهَملكهىالامبراطوريةانواعمقادهم

منمختلفينافرادبزعامهَوضعفمتراخالبدوىِ)القبلى(لاتحادالفهم

احَاليموزع!السلجوق!ة.فقدالحقبةط!لةحيابقىقدالحاكمةالعائلة

هناكانمبكروفَمنذواضحا،وصارالعائلةمنبارزينغيرافرادبين

كرمانوسبقةالرومسلاجقةامثالمن)دوبلات!نفصلهَامارات

ومطمدهَمسئقلةمساراتاواتجاهاتطورتسورلِا)الشامثدوسلا!جمَهَ

الخاصهَ.المحليةالظروفعبر

تعسِنالىلِمملكانذلكمعالسلطانإنالقوللِمكناخرىومرهَ

هذاالصفار.واناولادهبمنمنمبكرهَمدةمنذالحكمفىلهخلف

مؤشرالعادةفىكانالنركىالبدويالمطبيقاوالممارسةعنالابتعاد

غيراوقاصرشخصالعرشالنيرئقىحينماخاصةمعارضة

الاهارليبمنصراعاتئفريهادانمانصبهسلطانأيموتمهم.وكان

فىالاوائلهمالبولِهيونا(.وكان)ْالسلطةاوالهيمنةعلىالاحياء

ويعدوشاملجامعفهماحبر،وهواجلمنالقبلىالحكمفكرةاحلكل

التىالايدلوجيةوهىالاخمشِينعهدمنذالمنطقةفىالحكومةسمة

هذهبحلواانبمفدورهملبسففط.اذدلبلابصلهاانالاسئماسنطاع

حلفانلِكنفعالا!مهماحلاالحكمعلىالمعاقبمشكلةأيالمشكلة

جدا.ولذلكمعالَدااسلوباكانالاخوانبمَتالالمممثلمؤخراالفمان!ين

الىالإمبراطوريةاراضىوانقسامالداخلدِلآالصراعاتنحوالاتجاهفان

سياسياضفاعدربماالسلجوقيةالحقهةخكلصفيرةامارات
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فىالمتكررةالتغ!را!فانلزوالها.كذلكرئيساوسبباللامبراطورلِة

الدىالمتسلطةالقوىاماكنفى(والمبدلاتالسلاجقةالعاصمهَ)عاصمهَ

لمحدوالضعفالئدهورحقبةخلكلالاخوانبينللنزاعاتنتيجةجات

الادارلِة.كفاعتهاو!مللحكومةالعامهَالفوضىتناعَالىادت

نهايهَفىالضرروايقاعالدركزيةنحوللاطخاهآخروتوضيح

منهذا.وكانالاراضىاالَطاعبنظامالمتعلقذلكهوبالدولةالمطاف

كوسيلةواستثمرهبناءهاعادفدالملكنظام،وانالبويهيينموروثات

السريعالئوسعحقبهَخلكلبالارضوربطهالجندروائبدفعوسانلمن

وتحولتالامبراطوريةلَدهورتان.وماالبلدانفتحفىللسبقة

لهذهالنطاوَواسعلَوزيعا،فانالصمكريالجانبنحوممزالِدةبصورة

ملئيحقوقاغتصابنقدا،وكذلكالدفعمقابلاوكرواتبالادطاعات

اسهمددعامةبصورهَالنظامالمقطمِن،وفسادمنوامتيازاتهمالاراضى

مناكئرهاتحويلاوونقلاليلدانعلىالحكامنفوذنحجيمفيايضا

المركزية.للسلطةالفعلبةالسبطرة

الحقبةمطموخلكلالبدايهَمنذالامبراطوريةانملاحظةينبغيكما

الاوائلالس!ينيجد.فلمم!اشرةغيربصورةنداركانتالسلجوفية

الشرجمونالوريثونوانهمتمَريبابالمصادفةسلاطينفحسبلفسهم

منزلةحقفواانهموحثِالسابقةوالبويهيينالعاسييننفوذلمناطق

واداريةماليةمشاكلواجهواايضالكنهممستفلةشبهاومسنقلةرفيعة

وفىالاطرافالممراممةةالجديبامبراطوريتهمادارتهمفىبالفعلأئرت

نابعةاسسافانالسبب.ولهذاالصمكريةماكندهمفاعليةعلىالمحافظة

بخصوصمرنةسداسةماحدالىأملتفدوالمصلحةالضرورةمن
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اندماجاالاالسلجوفيةالسلطهَبهيكلطِاندماجهايكنلمالتىالمناطق

بالسكانوالمأهولهَالمستقرةهىالمناطقهذه.وكاتَمحكموغمرسائبا

.اماالسابقةالمحلمةالحاكمةالعوائلتديرهاوظلتتداركانتوالمَى

الفبليينالزعماءالىولاءهالَقدمظل!غالبيتهافانالقبلمةالمناطق

لَوكبدلهمةوعسكرلِةاداربهَكافطاعاتوزعتالئى.والمناطقالمحلبين

فضلاومواردهاالزراجمةالارضوديمومةعلمهاالمستمرالاشراف

)11(.المركزيةللسلطةالمحددةالمالدةعوالًدهاعلى

التىالمقاطعاتثلكمنرئيسةلصورةالماهولةالمناطقاشنملث

الس!بنلعهدالاولىالسنينخلكلالبويهيينبالِديتزللم

كانالذيقزولِنبحراقلعِفىالمختلفهَالمناطقالىالطام)12(،اضافة

طرم)13(ناحمةحكامSalaridsالسلاريينامثالمحليةاماراتلَحكمه

المناطقواشتملثا(.)"طبرسدانحكامIspahbadsوالاسبهبمذيمن

اجزاءمختلففىوالمَركمانيةوالعربيةالكرديةالاراضىعلىالقبليهَ

منافرادهناككانالحقبةبدالِةفىفانهخاصالامبراطورلِة.وبشكل

)المأهولهَ(المستقرةالمناطقمنكلفىالمحليةالحاكمةالصانل

الذينالعممكريدنمنوالمفطعينالسلاجقةكالحكامالفدهلية:والمناطق

الاراضىمنجزءبينهموزعمناوالزراجمةالتزموا)ضمنوا(الاراضى

ألساب!.فىيمئلكونهاكلألواالئي

السبقةمنلهمباقطاعاثيحتف!نظلواألبويهد!نانوي!هدو

الكردلِةالامارةثبمَثفدا(.وكذلكام)0ْهـ/9479هسنةحنى

الحالهوكماوميافارقينبكرديارفىالاراضىملكيةعلىالمروانية

الحلة.فىوالمزلِديهَالموصلفيالصدليةالعربيةالاماراثالىبالنسبة
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لهخلفامنصورالدولةبهاءعمنمزيدبنعلىبندبيستوفىففدما

انهمن)16(.وبالرغمالسلطانالىسنويادينار00004يدفعانشريطة

وذلكمباشرةبصورةالكرديةالمناطقبعضلحكممحاولةهناككلألت

لَح!المَبليةالمناطقمعظمظل،لكنومدنيينعسكرلِينحكامبارسال

المحليدن.وشيوخهازعمائهاسمطرة

الحعَبةخل!الادارىِالاقطاعنماذجمنانموذجاالبصرهَلناوتالَدم

8iسنةففى.المبكرةالسلجودية iطغرلبكوزيرالكندريهـضمن

بنهزارسبالىبهاالمرلَبطةوضواحدهاوادارتهاوالاحوازالبصرة

بدافوضدبنار.وفد0000503فدرهم!هلغلفاءالكردياوبكبربفكبر

فىالجمعةخطبةفىاسمهبذكربانلهسمعانهحتىمطلقة

سعدابىلسيطرةخضعتقدبصنذالبصرةانالاحواز)17(.والظاهر

الىثلأليةوواسطالبصرةهـعهدت954سنةموتهبصسابور،لكنه

دينار)18(.وقد003،،00ددرهمبلغدفعمقابلاوبكيربنكيربنْهزارسي

اختمنتزوجفدهزارسبهـ.وكان465سنةهزارسبتوفي

البصرةصارتذلكمرموقا)91(.وبعداداريامركزابذلكمحققاالسلطان

الذياليهوديعلانبنعلىهوشخصسيطرةتح!ماوفَفى

كبيرين.ونفوذاثروهَيمتلككانلِظهرحسبما

24سنةفىفنقرأ Vمنواخذوقتلهثرولَهصادرملكشاههـان

الىالبصرةاعلىذلكوبصدينار000004هبمقدراملهلغاكنوزه

المراتاحدىفىخمارتكينخمارتكين.وكانهوتركىامير

2(ومئةادينار)555000ْدفعهمقابلالسلطانى(الخنمطونائيا)حافظ

سنويا.السلطانالىفرس
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فسادضدالوقوفبالفعلومسمشاروهمالاوائلالسلاطمننشدلمَد

الاقطاعا-توزيعنظامعلىبالمحافظةوذلكالصمكريالاقطاعنظام

ايضا.وحاولواالمركزيةالسلطةسمطرةتح!اكطاعاتتسجيلوجعل

بالسلطةمباشرةغيربصورةتداركلألثالتىالمختلفةالمناطقربط

واالسلطانبلأطفىبالرهائنالاحتفاظممارسةطريقعنالمركزية

عنمحليا،اوالمتنفذينالاشخاصمعالمصاهرة!قةطريقعن

ترسمِخاعادةعلىقادرينكذلك.وكانواالجدشفىالمَبائلادخالطريق

غمِربشكللَداركلأل!التىالمناطقعلىفرضهااوالمباشرةسيطرتهم

نفسها)21(.الفرصةسنحتكلماوذلكمباشر

السلاطدنباسمالجمعةيخطبونكانواالمروانيينانفمثلا،مع

اميرفانالاتاوةيدفعونكانواانهمهنالرغموعلىالسلاجقة

ملكشاه،لكنالناماسنفد4نأكيدحاولملكشاهحكممدةفىالمروانببن

فىبكردبارعلىجهبربنالدولةفخرليعنهذهالفرصةانتهز

.1ا-840هـ/476583سنة

هذهنفذعمكريا،وقدعليهاللسيطرةجيشبرففةبفهففدوهكذا

غزا1-860ا5هـ/47885سنةهـ)22(.وفى477سنةفىالعملية

ئدميرمنالرغموعلىعمر)23(.ابنوجزيرةوميافارقينآمدملكشاه

ايةعلىنركثالكردلِةالقبلمةالمناطقكبير،فانبائمكلالمروانيةالامارة

طويلة.ولمدةالمحلسِنزعمائهااشرافنحتحال

العائلةهمالفراتيةوالجزيرةالعراقفيال!يليونوكان

بنالدولةعميداستولى51-85ا5هـ/47784سنةالمهبمنة.ففى

ولالهلتقديماخرىمرةقريشبنمسلمعاد.لذلكالموصلعلىجهير
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سليمانولينبينهجرتمعركةفىلاحقاقتلقدانه،غيرملكشاهالى

المهمةالعربيةالاماراتمنييقلمالعقيليةالامارة.وباختفاء!تلمشبن

.معالحلةفيالمزيدلِينامارهَالاالواسعهَالسلجوقمةالامبراطورلِهَفى

سدطرةعلىالمحافظهَفىعليهماعتمدواقدانهميحتملالسلئجقةان

قادهَصارواالعربالمَبلدة.فالمزيديونالعربيةالمناطقعلىمعينهَ

وضدالسبقهَضدالمجاورهَوالمناطقالعرالَىفىالعربيةالئورة

منتصفحتىفعالبشكلالمزيدلِيندوهَشَحطمبغداد.ولمفىالخليفهَ

كلهمِرةبدرجةذلكللميلاد،وكانعشرالثانىالهجريالسادسالمَرن

ئلكيداعادةلِريدالخليفةكان.فقدالعسكريةالخليفةانتصاراتالىيرجع

به.المحيطهَوالافاليمالعراقعلىالدنيوبةسلطنه

فرصةالمحلينتهزوندوماكانواالذبنالثائربنالعرل!عنوفضلا

وطيلهَهناكبمَيتفعَدالاضطرابات!لارةالمركزيةالسلطةضففى

التىالمركماندةالقبائلمعالمعاملبكيفيةالمتمثلةالكبيرةالمشكلةالمدهَ

واالاستقرارفىراغبةلَكنلملكنهاالسلطانسمِدهممعالمنطقهَدخلت

.الناسبمَيهَعلىلَطبىَ)"2(ال!ىنفسهاالشروطوف!علىتداران

المباشرةالسيطرةترسيخاعادةمسالهَفىالمشاكلاتضح!ولقد

الخاصالمثالفىمباشرغيربشكلتداركاتَال!ىالمناطقعلى

بناسماعيلاشرافهـتحت948عاممنذالبصرةكانت.فمَدبالبصرهَ

.وتطلعللثرواتونهاباغشوماظالماكانبانهوصفالذيارسلاطج!

الدولةسمفالامبرمعوديةعقةاقامةالىملكشاهبنمحمدالسلطان

معمراسئتفى،ودخلاسماعيلمنبدلاالمكانالِاهمقطعاصدقة

بعثفمَدنفسهالوقت.وفىالشأنهذافىصدقةالامير
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.وكانالمنطقةادارةوملهاشرةالضرائبجمعموظفا)العميد(بهدف

حالاية.وعلىوأسرهالعمددهذاوصولعرقلةفىنجحدداسماعيل

سيطرثماسماعملوهزمجيشرأسعلىصدقةالاممروصلفالَد

.ولهذاهناكعنهنالًباالمماليكاحدوعينالبصرةعلىكاملةسيطرة

فالقواالحدثهذاالمراسصعبىللمنطقهَالمجاورونالعرباهتبلفقد

لِرسلانالىصدفة.فاضطرالمنطقةونهبواالنائبهذاعلىالفبض

حاكم)وهوشحنةالسلطانارسلالاحداثهذه.بصالاعرابلنفريوجمشا

دعماعادصدلمحة،وبذلكمنبدلاالبصرهَامرلتولىوعميد(عسكري

2(.)ْالمركزيةالسلطهَسيطرة

فىوالادارلِةالسياسيهَالوحدةانالدَولالمستغربمنوليس

الولمحصَمنقصدرهَحقبةباستثناءوربماابداسًحمَقلمالسلجوقىالصر

السلطهَ،وكذلكلتقسيمالتركىالمفهومبالحسبان،آخذينملكشاهزمن

مناصلاالذيالاغدصابالىتمَريبااد!التىللدولةالعسكريةالطبيعة

الامبراطوريةرلمحعةانساع،وكذلكالاقطاعنظاموامنبازاتلحفوقمنه

التىالنتانجعلى،فضلاالماليةالجدد،واحتياجاتهمالحكامخبرةودلة

منكبمرةلاجزاءالمباشرةغيرالادارةنظامالظروفهذهافرزتها

.الجدلِدةالفتوحاتفىفتحتالتىالمناط!

هناكاللامركزلِة،فانلمفهومالمتوارثا+لجاههذاالىواضافهَ

فىضعفاعدهالِمكنالتىالمبكرةالسلجوفيةللسلطةاخرىسما!

النظروجهةمنالافلوفىوالسماسمهَالادارلِةالبنبهَ

المركزيالجلألبينعلىابحكوممةالسيطرةتجزنهَالتاريخمِة.وتتضمن

للشريحةاوللعلماءالوسطبالحليقبلالذيالموفقوالاقليمى،والموقف

38

http://www.al-maktabeh.com



يرلَكزكانالتيوالسلطةللنفوذالحساسيهَالدفمِىَ،والتوازنالدينيهَ

المسنمرالخلدفهَوجودضرورةمعللا!براطوريةالوظيفىالاداءعلمها

اد.بضفى

)2(

للسلاجقةوا!اليميةالمركزيةالسلطة

العسكرية:)أ(المؤسسة

واالازدواجيةقاعدةعلىتداراوتنظمالسلجوقيةالدولةكلألت

الاوانلالحكامانمن.وبالرغمالمركزبهَاوالواحديةول!ستالثنائيهَ

الاساسالضابطكونهاالمدنمِةرةالاداسدادةتوطيداعادةيممنونكانوا

الىجنباتسيرانمؤسستينوجود،ولكنالعسكريةالنخبهَلطموحات

واستقرارفاعلية.وانالحالاتافضلفىللدماونامكانيةقدمقدجني

تهدد!بلاضعف!فدلاحقاسنرىكماوالاقلمميهَالمركزيةالسلطدين

نفسها.الدولةضمنالسلطةوهيمنةالسياسىللنفوذالتقسيمبهذا

Claudeكاهبنكلودوصفلقد Cahenعلىالسلجوقيالحكمنظام

ويديرهالناسغالبيةمنمقبولتقلمِديدكتاتوريانه)نظام

المماليكمنمؤلفةعسكريةمزدوجةفاعدة،وبفمدالخراسلألبون

الساما.سِةالدولمَيننظمالىاستندانموذجوالئركمان(وهو)26(الاتراك

اعتمدوالتوسعالحربنحوموجهعسكريحكمنظاموالفزنولِة،وانه

تقالددلِمئلونكانواالذلِنالبلأداهلمنالصفوةعلىالمدندِةادارلَهفى

والاهالىالعسكريةالفئةبينالمدنمِهَالادارهَالفارسطِ.فدوسطتالسلطة
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(وحمالِةالماليةبالادارةالاحتفاظ)عبرجهةمناحدهماعلىللسيطرة

.الاخرى

كانالذيالسماسيةالمؤسسةرأسعلىالسلجوقىالسلطانوكان

الخلدفةعنالصادرالتمَلمدمرسومعبرالشرعيهَاكتسبقدمنصبه

الدين!هَ.للمؤسسهَرئيساوكزعيم

الحرسفانوالغزنويينالسامانمينالِامفىالحالهووكما

والمَوةالدعامةلِكونكانالاتراكالمممالمكمنالمكونالشخصى

ايضااسسواقدالاوائلالسبمَهَالسلطمنالمسيطر.وانالعاهلهدمنة

اعتمادهممنلِالَللوالكىوالمرتزقهَوالاحرارالرق!قمنكبيراجيشا

وكذلكالغربيةاسياالىمعهمدخلواالذبنالتركمانيهَالقبائلحشودعلى

ضباطبايديالسلجوقىالبلأطادارة.وكانتعلمهمالسدطرةاجلمن

كبمركاحنماطىكبيرةخدمة،يوفرانذاكالموجودالجمشعسكربين،وكان

معظم.وانالدولةفىوكذلكالحربفىيعملونكانواالذينالافرادمن

اجلومنوالتدرلِبالدملمممنماخاصابرنامجالَلفواانهملِبدوهؤلاء

وذلكوالادارةالوظائفهيكلدةفىالمراتبتسلقبفرصةيحظواان

كانحيثالالمحاليموفىالبلاطفىعسكرلِةموالمحعلاشغال

لِرلَفونكانوافانهمالاخرون.اماالمناصباعلىمنالوالى)الحاكم(هو

اونميجةالسلطانمنبخطوةLAIالدولهَفىعالبةوظيفيةمواقعالى

.للظروف

الصعب،فمنمرنةالجيشفىالمسدخدمينالافراداصنافكانت

البلاطضباطاوموظفىوبينالثابَالجيشافرادبينالتمييزغالبا

والاتابكة.الاهراءمختلفتوبين)الصدور(
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وامرنزقةامراءالقصرفىالمرابطينالامراءالىاضافةفهناك

واالقادهَمخثلفالىخدماتهميقدمونWanderجوالمِن،وله"ول

تسنححشِماالمختلفةالالمحاليمحاكميهَشِقلدونالذينأولئكاوالزعماء

)27(.السلطانعينهما!ليمينحكاماكانواامراء،وهناكالمهمالفرصهَ

جدا.وكانقليلعددباسدثناءالاترا&الامراءمنجميعاالاتابكهَوكان

،ومحدودلِةملكشاهبنمحمدعهدحمىمحدوداوالاتابكةالامراءدور

المتنافسمنالسلجقهَالامراءلمختلفلِقدمونهالذيالدعمفىدورهم

واالسلجوقىالاممرهذاشرعيةبرفضهماوالسيادةعلىبمنهممافي

علىالمهيمنهوالسلاجقةهؤلاءبينوالتنافسالتصارع.وكانذاك

منسنجرالسلطانعززوحينماملكشاهوفاهَالسياسبة.فبصالمرحلة

النالَجالغربيةالالمحاليمفىالوضعاضطرب،وحينماخراسانفىسلطته

والاتابكةالامراءبدا،بالسلطنةوادعاءاتهمالاخوهَبينالصراعاتعن

هذاندرسوسوف.الاحداثمسارويقرروناساسيةادوارابؤدون

الوزارهَمنصبتدهورمنادشةخلكلادناهفىالدفصيلمنبشيءالامر

قحدلِدطموحا!ولمدفمِةبصورهَعامةفىضبطارهاالاداوفشل

العسكرلِهَ.الطبقةوتطلعات

ذاتهاالعسكريةالمؤسسهَدرست!ددراسا!وجودولهسبب

اهنمامنانحويليحتملفاننامنها،نتالفكاتَالسَالعناصرومختلف

طبعا،،بالحسباناخذبنالسلجوفىالحكمتحتالمدنيةالادارةالى

عنتمامامختلفتكوينووجودالسلطةلنظامالاساسيةالازدواجبة

منمل!يدلِرهاكانالئىالدواوينمعالقانمةوالمناصبالمؤسسا-

علىالقائمالنظامهذاانالقولولِمكننا.المدنية)28(الخدمةموظفى
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علىيبقىانشانهمنالذيوالحكوميهَالمعليميةالمؤسساتتماثل

والشدالتوترمثلتالتىالمختلفةالحاكمهَالمجموعا!وادابمصالح

السلجوقيةللسلطةالفعليةالممارسةوبينالمعلنةالمئاليةالافكاربدن

بقائه.وادامة

وموظفوهاالرئسِةالدواولِنالمدنبة-الادارة)ب(

الحكمانظمةلَجاربمنالسلجوقمِةالمدنيةالادارةنظامانتفعلقد

النظامهذامثلانالتاكبدبنبغىفانهيكنومهما.المنطقهفىالمتعاقبة

قدالنظامهذاانومعالسلجوقبهَ.الحقبهَاثناءبهمعمولالِزالماكان

لمفانهكذلكتحوير،دونمنمقلدايكنلملكنهسابالَهَنماذجالىاستند

-Fullالناضجةوبصورتهكلدةينشا blownفان.الملكنظامعقليةمن

تنظدممسالةتعزىالوزراءاشهرمنيصالذيالسلجوقىالوزلِرلهذا

ناسبسهعلىفضلاالحكومبة(الببروفراطية)الدواوبنبةوواجباثوظائف

نعنىمخثلفةدواوينالىتنقسمالادارةفكلألت.التعلعِفىالمدرسةنظام

فىبالطبعالحالهووكما.الحكوميةالمهماتمختلفمعتتعاملاو

للعمللَقسيماهناكفانالعباسيالعصرهنالاولىالتاريخبةالحفب

قدابضاوالغزنولِونالسامانيونوكان،دواوينالىالبمروقراططِلهذه

الامبراطورلِاتفىموجودةكانثالتىالظاهرةهذهونظمواتبنوا

السلجوقىالحكمظلتحتبرز!ولمحدالمنطمَة.فيالمبكرةالشردية

الدلِواناوالوزارةهي:-رئيسةدواوينخمسهَمنمؤلفةمدندةادارة

دلِوانلِضمكانالطغرِاء)الذيوديوانالاستيفاءوديوان،الاعلى

ا!ممحابئوكو.العرضوديوانالايفمرافودلِوانوالرسالًل(الالشاء
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الادأرسِنالموظفمِناكثرالوزلِرواصبح.الادارىِالهرمالِدواولِنهذه

لاالمجسساووالمخابراتالبرلِددلِوان"وظلقاتدوتة.هذهفياهمية

ديوانهمادلِوانينذكروورد.ملكشاهحتىبوضوحلِذكر

اشلراتفهناكذلكالىواضافة3(.)ْالمصادراتوديواناحَطاعات)92(.

)وهوخراسانفىسنجرالسلطانسلطنةخلكلالخاصديوانالى

3Crownالسلطانيهَبالاراضىيفىديوان Landودلِوان(ء

.الدشِبة(للئور31())الوففالاوفاف

وذلكالوزير،لمنصبمستفيضةمناقشةالىثلأليةنرجعوسوف

عنبالمعلوماتقياساالوزارةعنالمنوفرةالمعلوماتلكثرة

تعنىهذهالدراسةلانوكذلك.المركزيةللسلطةالاخرىالمؤسسات

هذابشأنفانهيكنومهما.الاداريالنظامفىالوزيربدوررنسِ!بشكل

الدواولِنلبفدةوالمهماتالواجباتلاطارايجازمنبدلاالموضوع

.الاخرى

مسكاوحفظويمالمالمةالجوانبهعلِتعاملالاسمنيفاءفديوالق

اقاليمالىقسم!دا!مبراطورلِةمنالجزءذلكانفمثدالحساباظ.

الضرائبكشوفاوبياناتوفقعلىالضرانباستحصالعنمسؤولة

،الديوانهذاصاحبالمسئوفىوكانالاستبفاء.)32(ديوانفىالمرئبة

المالىوالمديرالحسابيالمسوًولنفسهالوقتفىكانوالذي

فىكبمرةسلطةنسنمفدولكنهللوزير،نابعااسمداوكان!مبراطورية.

المهم.الوظيفىموقعهبسببالاوقاتبضى
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بيصَاوخزينهَولهالاحرى(للمالبيتينخزشِتين)اوهناكانولِحتمل

والاخرىبالوارداتخاصهَواحدة،قسمينالىشِشصواحدمال

الاتى:-يوضحالملكنظاملإن،بالمصروفات

مالبي!اوالرئسِ!المالبمِت،خزينتيندائماالملوك"يملك

لِؤخذفانهالواردبجمعوعندما.النفالَاتخزشِهَاومالوببتالعاصمهَ،

خزينةالىالنادرفيالايؤخذولاالعاصمهَ،فىالخزانةالىالعادةفى

بالالفاوَسِممحونلافانهمقصوىضرورةهناكلَكنلموماالانفا!.

مدفوعمالأيانهىدائماالمتبعةالعادةوكانت.العاصمةخزينةمن

وعلى.يصرفاويحوللاانينبغىمثلا.الاقاليمكوارداوَرالخزينةالى

وافشلمنهناكفليسهواعيدها،فىتلبىانينبفىالنفمَا!فانهذا

)بيوتالخزائنهذهلانوالهدالِاوالمكافاتالارزاقدفعفىئأخير

11.بالاموالنزوددائماكانت()33(المال

نامنالرغمبه)علىخاصامالبيتللسلطانانملاحظةوينبغى

الدولة(مالبيثعنمميزغيرعمليةواغراضلاموركانالبي!هذا

الصمكريهَالشريحةافرادمنلسِ!انهمععنهالمسؤولالموظفوان

فالَط.بالسلطانمخئصلكنهالمدنيةالادارةفىمسؤولرلِبلافانه

بنمحمدالىهمذانصاحبهاشمابودفععندماانهمثكنفرافنحن

دبر!التىللمؤامرةللتصدي)34(دينار000007قدرهمبلفاملكشاه

وعندما.المبلغلاستحصالخالدبنانوشروانارسلالسلطان،فانضده

3(الاد)رة.فى)ْعنهمسؤولاانوشروانعين،المالبيتالىالمالوصل

الشخصى.لاستعمالهالسلطانعليهحصلقدالمبلغهذاانفالمفروض

معبنةاشارا!اووحفوقبامميازاثالسلطانخزينةخازنتمتعوقد
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بنمحمدالسلطانممَابلهَبحقانوشروانحظىففدسمده،تالِيدبضمنها

منصبهمناستالَالقدالعزيزعبدانالِضاونفرأشخصدا.)36(ملكشاه

خازنمنصبلنيلمنهمحاولةملكشاهبنمحمدبنلمحمودكمستوف

الوزلِرضدمحمودغدمؤئرموقعفىغدنذفمكونالسلطان

)37(اولادشؤونادارةعنمسؤولاكانهذاانويبدوالدركزينى

.السلطان

النهايةفيلكنهاالسلاجقةبهاجاءسسهَموًالطفراءديوانوكان

القوسهوالطغراءمفىانولِبدوالالشاء.ديوانمعألدمجت

هذاوكان.للسدادةوكرمز)38(لهمكختمالاتراكث!فاهحيثوالنشال!

سِممىموظفالرسمدهَالمراسلاتجميعاعلىفىيضعهالختم

وانمق.هلاىنقشسوىالامربدايةفىلِكنلمحيثالطغراش

بنالملكعزللوزبرالاصغرالاخفانالبنداريذكرهماعلىواغمادا

لانوذلكالطغرائىمنصبمنحقدكانالرحيمعيهدواسمهالملكنظام

ذكر)93(سابمَا.مافيالبراعةسوىامكانيةأيةتتطلبلاالوظيفةهذه

غدر،المستوىرفعِشاباتركيااميراالبدايهَفىالطفرائىوكان

منافرادالىانتقلفدالطؤاءديوانفانالملكنظامعهدمنذانه

انشاءديوانالىوجيزةفئرةبصصارثمالاعئياديةالاداريةالماكنة

صياغهَعنالمسؤولالشخص)وهوالمنشئوانالامبراطورية

الذيالطغرائىالىتابعاكان(الرسميةوالرسائلالرسميةالمراسلات

الوزيرمنصببعدالامبراطوريةفىالاهميةكثيرموظفاصار

للعملأستدعىالذيهوالمثالسبمِلعلىالطغرانىفكانوالمسثوفى.
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واثناءصيدرحلةفىالعاصمةعنخارجاكانعندماللسلطانكوزير

"(.الاصلى)ْالوزيرغياب

منفصليناحمِاناكاناالانشاءوديوانالطفراءديوانمنكلانومع

باسمينويسميانلِصنفاناومندمجينكاناالاعمالاغلبفيفانهما

دلِوانالىيشاروكانلَلكاوالثسممِة)41(هذهتحتولكنمختلفين

الرسائل.بدلِواناحياناالالشاء

عممِللِفهمكماليسوهو)المشرف(الاشرافديوانلِراسوكان

القزنويينزمنفىالحالهوكماintelligenceالخبرديوانفىسري

الملكنظامقولعلىواعتمادا.الماليةبالادارةمرتبطاموظفاكانلكنه

اللهلاطالىلَردالتىالامورجميععلىالاطكعالمشرفواجبفان

يتمتعكانفانهذلكالىاضافة.الحاجةعندالتقاريرواعدادالسلطانى

علىللا!شرافالامبراطوريهَاجزاءجمعِالىالنوابارسالبحق

قدانهايضاويبدووانفاقها.والوارداتالضرائبجمعاولَحصيل

الاحوالوعلىالزراعةعلىالايفَرافمسؤول!هَالمشرفالىعهدت

خئل)2"(وكلاله.منالضرائبمنهانجبىالميالافالعِلمختلفالعامة

المركزي)خزينهَ(المالليثمنيدفعكانفانهالمشرفراتبعناما

والفساد)43(.الرشوةدالهرقطعاجلمنوذلك

يرأسالذيهوللجبشالمدنىالفالًدوهوالجيشعارضوكان

لاسماءسجللدائرةالديوانهذاالىيشاراحيانوفى.العرضدلِوان

musterوالضلهاطالجنود roll.نحديدعنمسؤولاالديوانهذاوكان

الفنةالىنمنحكلألتالنىا!طاعاتونسجمِلالدالًمي.الجبشرواتب

واهميتهسيطرنهمنالكثيرفقدفدالديوانهذاانوالظاهرالعسكرلِة.
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ولانكبمربشكلعسكريااثجاهامتجههَصارتالامبراطورلِةلانوذلك

امتيازالَها)""(بالقوة.علىاستحوذتقدالفناتهذه

خاصبشكلارنباطلهاليساخرىاداريةمنامسعدةوهناك

واالمناصبهذهاكثرانالمحتملومن.السلاجقةايامالدولهَبدواوين

الدار-وكيلمنصبهوللسلاجقةالمبكرةالفترهَفىاهميةالوظالًف

السلطانبينكوسيطمهمتهكانتوالذي(-السلطانالممعلىَ)بدار

الداروكيليكونانيفترضالبندارىِذكرهماعلىواعمماداوالوزير.

لبا!تهعلىفضلابليغامعارفهفىوواسعامنطقيالغتهفىفصمحا

سصوزارهَمدهَففى.4(وطباعه)ْالسلطانباذوالَىلِمعلقمافىوخبرته

اممريالداروكيلانفمبدوملكشاهبنمحمدالسلطانالِامالملك

وكفايمه.لمؤهلا4مراعاهَدونمنالوظبفةهذهفىعينفدالقزوينى

جهلهلِبررمالهئاجراالوظيفةهذهقبلكانالذىِالقزوينىانوالواقع

صارألهاذمنصلههمنعزلقدالامرنهايةفىلكنهال!هلاط.برسوم

لفظاظتهنفسهوالسلطانالبلاطرجاللجميعو!ساذىمصدر

و!م)6"(كفاكه.

اميرمنصبمحلهاوحلالغيتددالداروكيلوظمفةفانواخيرا

منعضواوليسالصمكريينفئةمنعضواكانالذيالكب!رالحاجب

السلطانمنالاوامرشِلقىالحاجباميروكان.المركزيةالدواوينية

انتهاكعلىبارزمثالوهو)7"(.السلطانوزيرالىويحولهاشخصيا

ذاتها.المدنيةالادارهَهيكلمِةضمنالجيشعنصر

لمساعدتهالكثابمنمجموعةالمستوىرفيعموظفلكلوكان

دالًمااليهتفوضنانب!يدعىموظفاونائبوجودالىاضافة
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السلمشملقيمكنهكالَبأيكاتبافانالنظريةالناحيةومنمسؤولمالَه.

ولَعلمماخبرةلِمتلكانشرلِطةالوزير،رتبةالىيصللكىالوظمفى

وظمفهَفىخدمواقدالسلاجمَهَالوزراءجميعفانوواقعياضروريتين

ساميا،منصبالِحرزواانقبلالدواوينيةالمؤسسةفيشلألااوَرمعدنة

يصبحواانقبلالمستوفيوظيفةفىكانوايبدوحسبمااغلبهموان

وزلِراوللسلطنهَجديدسلطاناعتلاءانبالضرورةولسِىوزراء)8"(.

..الصدورالموظفينبمل!ككاملتغعمرالىدومالِؤديللوزارةجدلِد

نادونمنالمناصبفىتصيلاغالباهناكفانذلكمنالنقيضعلى

كانسواءاعثياديةغيرحالةهناكليس!انهكماجذريا،تغيبرالِحدث

فيالسلطانلِبفمهاناخرموظفأيامالوزيرالىبالنسبهَذلك

واادنىمنصبفىكانوانحتىمؤثرهَشخصيةلِظلاناموظمفته

الخليفةطدمقدالموصلظِاابنءالمنشىفانذلكعلىومثال.نَانوي

سنة)94(.والسمينالخمسلَالَاربلمدهَالخلفاءمنبصهجاءومنالمَائم

بنمحمودعهدفىالوزارةمنالممبوذيالملكخطدِرعزلوحينما

الملككمالوالمنشئالطغرائياسماعيلالمنشىًابامنكلافانملكشاه

مناسبينكلألاانهمااساسعلىوظيفتيهمافىظلاالسميرمى

للوزيركنائبالخليفةلمخزنالناظرالدينقيمخدمكذلك(.لعملد!ما)َ

خطيروان(سنة.)1ْعشرينمنحثرالوظيفمَينبينيتارجحظلوانه

نابعدمحمودسلطنةخكلطغرائيمنصبقبلقدالميبوذيالدلِن

(.محمود)2ْالسلطانالوزارةمنعزله

مألوفة،عادةكانتوظيفتينب!نالجمععادةفانذلكعلىفضلاء

الملكسدلِدفكان.العادةهذهمنحذرواقدوالاخرلِنالملكنظامانمع
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الغنانمابوالملكتاجوزارةفىومشرفامنشئاالمعالىابو

فىلَقلدددالعميدالاممرالجوزجانىمحمدانوالظاهر(الامد،)3ْقصيرة

صميرمفىخاتونكهراولكوهروزاريةمناصبثحطةنفسهالوقت

معناكانانهمعبغدادفىوعميدمحمدللسلطانطضائىوهى:-

صميرم.(فىكنالًب)"ْ

العديد.الحاكمالتييناتجمععلىلِصادقانالضروريمنوكان

وزيراالكندريتطينعلىصادىفدارسلانالبالسلطانفانوهكذا

الخليفةوصادق.الملكنظامالوزيرفلهلمنيخدمكانألهمنلهالرغم

ابنعلىالمقنفىالخلبفةموتليالخلافةتسنمالذيالمستنجدالجديد

هبدرة)55(وزلِرا.

:الاداريالاقاليمنظام

الاقليميالصعدعلىموجودوظانفالىالموزعةالسبطرةمبدأان

منكاناكالعِفيالمركزىِالدواوينىللتنظمالاساسايضا.فالدور

الصمكريةالسلطئينبينالقوىفيالتوازنعلىالمحافظةاجل

المدنيةالدواوينيةالمؤسسةممثل(هو)6ْالعاملاوالعميد.فكانوالمدنية

الحكاممنالأتاواتاوالضرانبجمععنمسؤولاكانالذىِاكلمفى

الننةمنمجندينالغاليفيالمدنيونالحكامهؤلاءالمسئمالين.وكان

الدواويناصحاليشانشأنهمالصدورالمدنينللموظلينالعليا

منصبفىيوضىنكا.لواالعاليةالرتباصحالي(.فالصدور)7ْالمركزية

المركزيةالسلطةجكلاجلمنوذلكالضرانبمحصلاوالمدنىالحاكم
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لَركزمنعاجلمن.وكذلكاكاليمفىلَامبوضوحبوجودهااوبهايشص

العاصمة.فىالمتنفذةالشخصيات

الشحنهَ)قائداوعسكريحاكمهذاالمدنيالحاكمجانبالىوكان

الاولىبالدرجهَوكانالعسكريةالشوًونعنمسوًولاكانالحاممة(،الذي

وظدفهَ.وكانتالسلطانعننيابةالعامالامنعلىالمحافظةعنمسؤولا

واجباتمعمنسفةواعمالهواجباثهكانتامبريديرهااحياناالشحنهَ

اتجاهظهرالامبراطورلِةثدهورت.وعندمااعتياديعممكرىِحاكمأي

احدمدنبهَ-الىامعسكربةكلأل!سواءمطلفةحاكمةسلطةلنخصبص

احيان.وفىالمستوىرفيععسكرياميرالىالعادةاوفىالاشخاص

العميداوالشحنةانمنالرغمعلىالحكمتقسيميدعموناويحافظون

للحاكمكصدورالعملالىيميلونكلألواالمسئوفىاوْالعاملاو

الحالاتمطم.وفىالسلطانمنمباشرهَمعينينكافرادوليسالصمكرىِ

هذهوفىراتبهعنعوضااقليميةادارةلِمنحالعممكريالحاكمكان

الموظفون،ويكونالارض?واردريع)اوبجمعمخولايكونالحالهَ

كمتولىالدلِنعضدتقليدامرفانذلكعلىله.ومثاللَابعينالاداربون

المنطفة.علىكاملةومالمةعسكريةسلطهَمنحهقدلجرجان

الامباءعلى،وكانالضرانبوجباهَالموظفدنتعيينبممَدورهكانفقد

وائمةوالفضاةالمحليبنوالجنودوالوجهاءوالمفططنالجبشوفواد

وحدهالطويتقدمونلهالطاعةفروضئقديموالرعيهَوالشيوخالصلاة

(.احئياجا!لهم)8ْبشأن

خولهطقكينلحطابكملكشاهلنمحمدالسلطانتماليدفانكذلك

(.)9ْدمشقفىوالماليةالم!مكريةللنرني!هاتالكاملةالمسؤولية
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.اذلئمبراطورلِةالعسكريهَالجوانبلَس!رالاتابكةمؤسسةوكانت

البمِتمنالافراداصغرالىالمهمةالحاكميا!تخصصانالعادهَ

شبابهاثناءيعهدكانشاباميركلفانحالايهَالسلجوقى،وعلى

كاناذا.فالاتابكبالاتابكيعرفبهويقنىليربطِلركىاميرالىوصغره

توطيدفىدليلةصعوبةالابواجهلافانهوعادةالاميرعننيابةبحكم

المركزيةالسلطةكلألتمااذاولاسيماللمنطقةفعالكحاكمنفسه

ضمِفة.

فىالدواويننظاممننسخةتعَريباكانالدواولِننظاموان

يسمىالوالىاوبالحاكمخاصاديوانااحماناهناكانالالمحاليم،ولِحئمل

بجوانبتعنىاخرىودواولِنالاسديفاءديوان6(،وكذلكالايالة)"ديوان

)61(.الماليةالادارةمنمختلفة

فىالمدنيةالادارةولِمثلالسلطانمنيعِنالعادةفىالرنيسوكان

المحليةالادارةمنمعينااداريايكنلمحينما،ولاسيمااقلعاومدينة

.فانذلكعلى،ومثالواسعةسلطاثيمارسكانفلألهالغالبللاطليم.وفى

المدنفيالسلطانعننيابةعملالذيهوالرئسِ!

.وفىوهمدانواصفهانمروكمدينةالامبراطورية)ال!اصمكىالقصبات

مهمئهفى،للسلطانكنائبلِعملانالرئسِ!فىفالمفروضالاساس

بالشؤونتتعلقالغالبفىواجباتهكاتَلماانهللرعيهَ)62(.غيركراع

افضل-فىيعملانبامكانهفانالدينيةلهالشؤونماقدروالىالمالية

منالممولمحعفان.وواقعاوالشعبالسلطةبينوصل-كحلقةالحالات

استبدادياالفالبفىكان،لكنهالسلطانرعايالهرفاهيةيغىانالرسِى

عدد)63(.وهناكاصفهانرنبسالخطببىسبرةنصورفىكماوظالما
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رئيسامثالالشهرةعلىفضلاثرواتحققوارؤساءعنالنماذجمن

)"6(.ونفوذهثرولَهذكر!قدالذيهاشمابوهمذان

السلطةانفساممخاطر

داخلوالمدنيةالصمكريةسساتالموًبمنالسلطةانقسامان

نحدبداهناكانلوناجحاعملاكانربماالسلجوفيةالامبراطورية

كانموظفكلانولودانرةكلمهماثاوووظانفلواجباتواضحا

ناالواضحمنفلألهيكن.ومهماالنظامداخلالملاطمموقعهعلىيحافظ

واكلممىالمركزىِالصيدلِنعلىالدولةلننظيمالجامدةالادارةهرمية

يضعواانالسبقةيسمطعولمالعثمانىالعهدخلكلجلماصارالذي

توافقتقدواسعااخمفامختلفةقوىانله.والحقممَةتماماناجحاحلا

وفيمختلفهَمناطقفىنفسهاالوظيفةشاغلاوملتزممعانسجمتاو

ايضا،كلالوظيفهَفيازدواجيةهناكان6(،والحدَلِقهَمختلفهَ)ْمناسباث

.علا!ةالعامةبالخدمةالمنعلقالوضوحفىمانفصالىبؤشرذلك

ناالىلِرجعوذلكمحدد.للوظيفةثابثنصهناكليسفانهذلكعلى

.السلطانعلىكاملل!ثمكلتغمدالوظائففيالتعدنات

التدرجتحدداناللئانهماوالموهلهةالجدارهَانالمفروضفمنكذلك7

فىوألئورطالمحالاةانفالفالبالمدنيةالاداريةالهرميةداخلوالتقدم

لتظامفكرةفانوعليهالموظفينعزلاوتميننملىكلألثالمؤامراث

رفضها.شِ!هغىالوظيفيةالرئبخلكلهنالوظمفىالئدرجنظام

الصوبلتفانادارلِامفوضةكانتوالنفوذالسلطةجميعواخيرا،!ن

هناكولسِ!واخقمِةمفويةعقوباثهىوظيفةايةبخصوصالوحيدة
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الظلمضدوفاعلةمؤثرةضبطعواملانهاعلىمنهيستشفما

قدالصمكريهَالط!قهَمنافراداانللاصمثغرا-مثيراوالقهر.وليس

لحظوتهماوامكلألاتهمطريقعنL.1الدولةفىالمناصباعلىتسلموا

بشِهمالموازنةدلبعلىلِعملواانباستطاعمهموصارعدةلظروفاو

الطبيعةيعكسكله.وهذالمصلحتهمنهائمِاالمدنصهَالسلطا-وب!ن

السلجودمِة.للا!براطوريةالاساسيةالصمكرية

ادارية:كوظيفةوالقاضيالعلماءدور

الدشِهَبالمؤسسةالمركزيةالسلطةربطفىالسحجفةلمحاولةكان

ابداعاتمنهىالتعليمفىالمدرسةلنظامالدولةدعمخلكلمن

فىالاوانلالمنظرينانفيشكمنهنالكوليسالرييسةالسلاجقة

الأشعاشفضبةنعزبزالطريفةهذهوراءمنباملونكلألواالام!راطورية

اءilافيالسندبمنحهمالدينمِةالفناتلَاييدلضمانالاسحى،وكذلك

المتوقعةالتجاوزا!ضدالمدنمِةالادارةلة،ولدعمjللدا!نمالوظمفى

العممكرلِهَ.للمؤسسة

اطارصياغهَفىاسهمواقدخاصبشكلالغزالىومنهمفالفقهاء

،آخذلِنالمَالًموالوضعالاسلممةالنظرلِهَبينالموفي!لمحاولةنظري

الامبراطوريهَفىالخليفهَبمكانةومهسِنالتاريخيةالحقانقبالحسبان

لوجودالملحهَالضرورةفطِيؤكدالذيالوقثفي.فالفزاليالجديدة

فيفول:-للسلطةالحفبفىالمالكمنالاخنبارهىزمنهفىالخلبفة

كلنتالتنفيذيةالسلطةلكنالشارعهىلهذاالتاسسِميةالعملمةممانت

تتوطدخدهامنتسويةفبلفدالغزالىفان.والحقيقةالسلطانسلطة
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الخلمفةالىالولاءقسملِؤديحينماالسلطانحكومةاودولةشرعدهَ

الشَفيذيهَسلطدَهبموجبالسلطانوكانالخلدفة.السلطانيعينثمومن

اساساتستندكانتالثيللخخةالمؤسساتيهَبالسلطةالواقعفىلِعدرف

الوظيفمِةالسلطهَفانالنظريةالوجهةومن،الا!عىالمجتمعالى

.(6")الشريعةالىتستند

المجتمعلمحانونوكونهاالشريعةبسيادةيطرفالغزالىفانوهكذا

لأيشرعاالمفعولوساريةلمحائمهَانهاعلىالخلافةتصورالمى

السلطانبينوالوظالًفالسلطةفىنوازناهناكواناسلفلِة.الحكومة

التوازنهذاكانفقدحالالِة.وعلىالدولةضمنوالعلماءوالخليفة

الابقاءاوالمحافظةناحيةمنجداونظرلِاجداوحساساجدادقيقا

والعلاقاتالدشِةللفئاتالموقفالوضعمنكلاظهر،وقدعلمه

)67(.للمفهومالمتأصلةالواقعدهَعدموالخليفةالسلطانبدنالمتوترة

مستقلاروحيامركزاالنظريهَالناحيهَمنشفلواددالعلماءولان

لَوازنأيالتوازنحفظفىبارزدوراداءبامكانهمفانالدولةضمن

قدالفزالىفانلاحقاسنرى.وكماوالروحيةالدنيويةالسلطاتبينالالَوة

مداهنةمفاومةعلىوحثهمالعلماءاستمَدلِةاجلمنوجادلبرهن

لاكانواالدينمةوالفئاتالقضاهَفانحالاية.وعلىالسلطانوتملق

وجدوا.لذلكالمعنوياسمقدهملضمانمادياذاسِااكمفاءلِمتلكون

الدولةمصالحلثحالَ!قالمحلمةالصفوهَشأنشأنهممسشَمرينانفسهم

حدىالسلطانلَعيمِنمنكانالفاضياننتذكرانلناوينبغي.الجديدة

فىقبولهومنالشرلِعةمنمنزوعةوصلاحمالَهسلطتهكاتَو)ن

المجتمع.
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والفئلتالقضاةبهحظىالذيالكبمرالاحترامبس!بفانههذاومع

سنةفىوالوسطاء.فمثلاالمبعوثينبوظدفةالَامواماغالبافانهمالدشِية

الجرجلألىالمظفرابوالقاضىبركياروقالسلطانعمن794/4011

محمدالسلطاناخيهمعللمفاوضالهمدانىاحمدالفرجابووالعَاضى

القضاةفانذلكعلىوعلاوةنزاعهما)68(.تسويةالىالوصولاجلمن

ونبابهَالناسعنالمثحدثينعامهَبصورةكانواالدبنطِوالفمًاث

فيواسطالىووصلمحمداخطِامامبركياروقانهزمغهم.ففدما

Aسنة 94 t--والرأفةالرحمةمنهالئس!هناكالقاضىهـفان94ه

بركياروقجيشاجثيازوبطالمدشِةالىشحنةارسالوطلببالناس

الاالقلضىمنكانفماالمنطقةبنهبالجنودشرعواسطصوبمتجها

هؤلاء)96(.السلطانيكفبانثانيةيطلبان

كوسطاءالخلفاءمنيسثثمرونالغالبفىالقضاةكانكذلك

فيسلطالَهميثجاوزونالذلِنالاخرلِنوالادارسِنالشحنمعللتفاوض

فتنةوقع!هـعندما594سنة.دفيالرعيهَيضنطهدونحمناوادبض

Strifeثَاضىالخليفهَارسلايلغازيالشحنهَوبدنبفداداهالى)نزاع(بين

7(.)ْالنزاعلتسويةالنظاميهَمدرسةمدرسالهراسىوالكداالمَضاة

المدشِةعنوالدفاعالادارةبتنظيملِقومالقاضيكاناحيانوفي

فىمساعداعاملاالِضايكونالطريقةهذه،وفىالاضطراباتاثناء

وثمَافئها.الاسلاصِةالحضارةوصدانةالمحافظة

توسيعقلدلةحالاتفيالاالدينيةالفئاتوسعفىفليسيكنومهما

ممارساتفىالواقعىالمجالفىيحققونهقدمحتملنفوذأي

)الفانوننفسهالقانونالىالاولىبالدرجهَهذاسببالسلطهَ)71(.ويرجع
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مناكثربينهممافىالناسبعلاقاتمفياكانالشريعهَ(اذبمفى

ننعلقبرونهاالنىالمهمةء5للملهادبنحدبداومفهومبئحديدع!نه

.العامالنظامعلىبالمحافظةاوالادأرلِةالماكنةوظبفةاوبعمل

نامنالرغمللعلماء-علىالمحتملالتأئيرفانذلكعلىفضلا

لاالعلماءالىالدولةبوضوحقدمتهااومهدئهاالَدالدمهمدلِةالخطوهَ

والشرعيةالفمَهيةالالقساما!لوجوداكثربصورةحدددد-العكس

المتضادينالطرفينبينالموازناسممراربسببوكذلكصفوفهمداخل

ظلاانفسهماوالمرددالحيرة.الحاكمةبالسلطةعلاقتهميخصمافى

حالة،وهىالاطلأقعلىكلاامبالسلطةالعلماءيرتبطاذاعماموجودين

هذاوالعباسى.ظلالامويالحكمظلفىسبقوهمالذلِنالعلماءميزتقد

السلجوقية.الحقبةفىالعلماءمنكبيراعددامضايفامسثمراالامر

يلهفىسوفالعلماءوضعبانبوضوعذلككلالفزالىادركلقد

،وانالدنيويةالسلطاتالىخدماتهميقدمونظلواطالماموفقاوضعا

فصل.ففىالنظاميةالمدرسةفىالتدرش!منصبقبلقدنفسهالغزالي

المنعلمللشخصالمميزةالصفاتفيهيشَاول(الذيالعلمكدَابه)كتابمن

شِجنباويبتصانهىللمتعلمالسماتهذهمنواحدةانالمثالَف-يذكر

جانبهممنالمبذولةالجهودمنالرغم،علىصحبتهموشِفادىالحكام

هذابنشدانمنبالضرورةسيورطهمعهمالتعاونانلاستمالطَ.ويذكر

واشرارا)72(.ويحذرظلمةكانواوانحتىوموافقتهماستحسا.لهمالمتعلم

فىجيدامؤثراسيكونر!مالهانهالتالكيرمنايضاالمنعلمالغزالى

النفيدعلىوحثهالحاكمافناععلىسيفدرريماانهاوالحاكم

م!ممجزءهىانماالحاكمزيارائهانمئصورااو،معتقدابالشريعة
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عنالدينأفعلم(عزلكتابهفىسلفاالغزالىناقشللدلِن)73(.وقد

وهمالراشدينالخلفاءلهاننوضبحهعبروذلكالسياسيةالمؤسسة

وانمةراشدلِنخلفاءكلألواوسلمعليهاللةصلىمحمدالن!هىخلفاء

الفقهاء.وعلىمساعدةلِنشدواانالىبحاجهَيكونوالم،وانهمحق!قدن

قادريناواكفاءيكونوالماناسالىانتالَلت!دالخفةفانحالاية

المَراراتاتخاذيوالشرعيةالمسائلفيالاسدهَدلِةممارسةعلى

الشرعيهَ.

لِلحقوهموانالقضاهَمنالمساعدهَطلبالىالخلفاءنشدفقدولهذلك

وانالشرعيةالقراراتاتخاذبشانمشاورتهملهميمسنىلكىبالسلطهَ

مافرضاجلمنبقوةئمسكوافدالمتعلميناوالعلماءمنقليلانفرا

الرواتب!بولامتناعهماوكقضاةالدولةفىالعمل،ورفضهمالدينلِمليه

خدمانهم.مفابل

القضاءلتوليةالعلماءطلبفىالالحاحالىالخلفاءاضطروبالنئيجة

والولاةالالمةوافبالالعلماءعزالاعصارنلكاهل،فرأىوالحكومات

العزنيلالىتوصلاالعلملطلبفاشرأبواعنهماعراضهممععليهم

علىانفسهموعرضواالفماويعمعلىفأكبواالولاةمنالجاهودرك

حرممنفمنهممنهموالصلاتالولاياتوطلبواالمهموتعرفواالولاة

نابعدالفقهاء.فاصبحالطلبذلمنيخللموالمنجحانجحمنومنهم

احكامولَقلدالدينبفتاوىبالاشنفالغرضهم.انطال!هينمطلوبينكانوا

منذلكبعدظهرثملهمونصيحةالتهخلىَعلىاشفاقاالمسلمين

لهعدهمالخلا!ةافضث.فلماالكلمفيالغرضيستصولىلممنالصدور

والاحكامالفتاويبعلماستفلكلولااسئحفاقبغيرئولوهاافوامالى
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احوالهمجميعفىاسدصحابهموالىبالفقهاءالاسدمانةالىاضطروا

احكامهم.مجاريفىلاستفمائهم

اعزهَكانواانوبصطالبدنمطلوبينكانواانبصالفقهاءفاصبح

فىتعالىاللةوفمَهمنالاعليهمباكبالاذلةالسلاطينعنبالاعراض

اللة)"7(.دينعلماءفن!مركل

وبالرغمالالمعلىالداله"التحذيرامنبالرغمالعلماءفانذلكومع

ضمنمندمجيناومتعاونينكانواففدلزملاهمالافضلالتقدلِرمن

تحتوضعتقدالدشِةالشؤون،وانالسلجوقيةالسلطةهيكليهَ

مصالحيحمونمحدودبمَدرالعلماء.وظلللوزيرالعامالاشراف

لِرلَبطواحتىاويتعاونوالانميلاواتجاههناككانطالما،ولكنالناس

وبذلكواسعهَضماعاواقطاعاتعلىلِحصلوااناوبالدواوشِة

كناطالَينوظيف!همفان،عندئذالاراضىمالكىطبقهَضمنلِصبحون

وتقوض!.ضعف!قدالناسبلسان

فىالمهمينالديندينالاداريينلَنصدبكانطالماذلكالىاضافة

كاننظرياهذاانمنه)معبنصيحةاوالدنيويالحاكممنالحالاتاغلب

العملالىنزعواقدبالنميجهَالعلماء(،فانالخليفةامتيازاتمن

فىالطولىالبدالغالبفىللوزلِراوللسلطانكان.فمَدللدولةكموظفين

لهعدعمِنقضاةلمحاضىاولانذكره،والجدلِرالقضاةقاضىاختيار

الوزيراستشارةبعدالعراقعلىالسلاجقةسمطرة

وامطلوباالقاضىيعدلمورائهمنالذيالسبب7(.ولتوضمح)ْالكندري

تحدثالتىالثوراتاثناءالحكاملَبدلاتعلىالشرعمةلاضفاءمدعوا

الاتى:-الىلَشيرLambto+لامبتونالاسداذهَالقصر،فانفى
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بالعملولِقومللسلطاننائياالمَاضىكانمااذابانهالواضح"فمن

السلطانتولىعلىالشرعيهَيضفىانباسدطاعتهلسِ!عنه،فانهنيابة

مناكثرهذايعملانللقاضىبالنسبةالافضلمنلِكون.ولِكادالسلطنة

الامرانالمرجحالِضا.ومنللسلطاننائباكانالذيالوزيرلِكونان

الممالدكقبلمنسلطانانفسهبركمارو!اعلنعندمااهميةاكثر

لاراسهفوقالتاجامسكالذيهوالريصاحبفانالنظامطَ

العظامالسلجفةحكمظلتحتللقاضىالرئسِىالواجب.وكانالقاضي

يؤشرربما،وهذاالسلطانعننيابةالدينيةالمؤسسهَعلىالاشراف

)76(.السياسيةالمؤسسةالىالدشِيةسسةالموًخضوعمناخرىهرحلة

الحاكمهَالسلطةاوامرتنفيذعنمسوًولمِنكانواالذيناولئكانومع

الحصولالىويسعونالدينيةالفئاث،يستشدرونمتوقعهوظلوا،كما

المسمقلةمكانتهافقدثالواقعفىالدبنبةالفماتانالامواففتهاعلى

والحقمقة،عسكريهَ.امكاتَمدنيةالدنمِويهَالسلطاتمواجهتهاازاء

المباشرةالسيطرهَلَحتوضعوالمحداحيانافانهملاحظنا،حسبما

الالمحلممين)77(.للموظفين

الفئا!استيعابالىتشير)78(القاضىديوانالىالوحيدةالاشارةان

فيهصارالذيالمدىوتؤشرالاداريةالبنطِفيتمثيلهااوالدينيهَ

فىالدينمة.الفئا!الدواوينيةضمنخاصهَبصورةالقاضىمنصب

المَاضي،بصورةمنصبفبهصارالذيالمدىويؤشرالاداربةالهيكلبة

)الدواوينية(.البيروقراطية،ضمنخاصة

المدندةالسلطةموظفىمعبالاشمَراكالقضاةمعظمشاطروقد

أسراوعوالً!هناكوكان8(.)ْالنوابتعمِين)97(وامدلِازالالقاباستعمال
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ممناتجاههناكالاداريدن،كذلكمناسراهناكان)81(،كماالقضاةمن

الوظالًف)82(.فىللوراثة

الموضونوصلمنيسرا،وحينماالئعلمماصهحفعندماذلكعلىعلاوة

المصادرمنالغالبفىالمناصبهذهالىوالاداريونالد!نيون

العائلةمنينحدرونوالاداريينالقضاةنجدانشاذالسِىذاتها،فانه

المعروفةالدامغلألىاسرةهنانحدرلمَاضمنَالاهناكواننفسها)83(.

قاضىوالدهالفصر.وكانفىحاجبوظيفةلمقبلمنصبهمن)ستقالقد

ما.فاذاالاستالَالةفرارانخذعندماالفضاهَفاضىاخوهوكان،القضاة

عادهَادخرثاوحفظتددوظيفةهىالقصرفىالحاجبوظمفةكلألت

الوظيفهَ،فانهاهذهفىمهمتحولالواقعفى،وهوالعممكريينللموظفدن

ايضا،وتؤكدالدولةفىالمسكريةالفئاتواهميةهيبهَتنامىايضاتؤكد

المدنيينالموظفدنومهماتواج!ات!ينوالارئباكالفوضى

الارلهاكفىسبباكانالاجراءهذاانالمصادر.فدذكروالعممكريين

)"8(.القضاةقاضىالىبالنسبة

الاداريهَالوظائفمعالدينيةالوظائفدمجنحوالاتجاهفانواخيرا

الغملأسِهَالسلطا!هنالقاضىباسئعمالالنهالِةفىاوجهابلفتالتى

ايامفىوافعيبشكللوحظقدحكومىموظفكمجردمعبنةحالا!فى

منوغيرهفيادفىالالَضاةقاضىعنكثيرةامثلةالسئجقة.وهناك

للخلفلء؟وانوزراءاوللوزيركنوابيعملونالاخرينالدلِنينالموظفين

لهنارسلانبنطؤلالسلاجقة!صمنسلطانلاخرالوزراءاحد

مثلاالدامغ!لىالحسنالوالقضاةقاضىخدمفقد8(.فاضيا)ْكانطؤل
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ايضاخدمالوظيفهَ-قدتسلمه!بلالمَضاهَاللة-قاضىعبدابووالده

والخليفةالقائمالخليفةعهدخل!مناسبمدنفىوزيركنائب

)87(.المفندي

للخلمفةوزيراالزينهىطرادبنعليالعلوييننفباءنعَيبوكان

مس!دالسلطاننصيههالذيالمقتضىللخليفةذلكولهصالمسترشد

الخليفةبينننوروقعالزينبى)88(.وعندمامناقئراحعلىلهناءخليفة

السلطانالىاللجوءطلبطرادبنعلىالوز!ر،فانووزيره

قفمى،وكانالحسينلنعليوهوعمهابنالخليفةعينمسصد.عندنذ

.الزشِبى)98(غدِاباثناءوزيركنائب،ليخدمالقضاة

سلطةلِمارسونموظفمناووزراءعينواقضاةشامثلةوهناد

اعقبتالتىالدويلاتفىالاقليماوالمدينةادارةفيمطلقة

وسورية.الموصلفىولاسيماالسلجوقيةالامبراطورية

بالقاضىالمتعلقهَالامئلةخاصهَلهصورةالذكريستحقومما

فىالشهرزوريالدينكمالوالقاضيحلي9(فىشداد)ْابنبهاءالدين

)19(.ودمشقالموصل

والسلطانالخليفةببنالعلا!ة

وجودهعجنبالىجنباالخليفةبقاءتمثلألغزالىنظريةانومع

النظامبناءلاعادةمعاصرااغراءاوتجربةكلألتفانهاالخلافة

)29(.القديم

روحىوضععلىالمحافظةمنمنعتهمقدللعلماءالموفقةفالمكلألة

التوازنعلىالفعالةالمحافظةمنمنعتهموكذلكالدولةضمنمستقل
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الخليفهَفانيكن.ومهماوالسلطانالخليفةبينوالهيمنةالسلطةبين

افترضهالذيالدقيقالتوازنوفاعلمةبقصدافسدالذيهونفسه

.المنظرون

الخلفهَمنالدنيويةالسلطةجميعالبويهيوناغتصبفالَد

الخلافةيسدبدلوالمانهمكماالمؤسسةتلكلِحلوالمالعباسيهَ،ولكنهم

واسكرتيرعلىيسمبقىبانللخليفةسمح)39(.وقدنمثلهمعلويهَبخلا!هَ

تخصبالَضالِامنشغلينكاناقدالمنصبدنهذينانمعChanceryكاسَ

الاميراماماذاتها)،9(.وصارانحلافة

البويهى.

هماوالسلطنةالخنةلاحظنا،فكانصَالسلجوقدة،كماالحقبهَفىاما

ومسؤوليانهلهامئمِازاتهمحتفظخليفة،معمتميزتانمنفصلتانمؤسستان

يديرالسلطاننشاطاتها،وكانعلىومشرفاالدشِيةللجماعةبالنسبة

للسلطة.الدنيويةالشؤون

تحقيقفىالاهدافاحدالبولِهيمنسيطرةمنالخليفةثحرركان

-يرغبونالسلجقهَ،وكانالاتراكوالغزاةالمذاهبزعماءبينالتعاون

-كمؤسسهَللخلافةالمجالاثاحة-فىللاسلامالجددالمعتنقينمنكونهم

فانذلكعلى.علقهَالخاصخطهاترسمالا!م-انفيدينية

علىاعتمدوافقدبطادفىالاهالىعنغرباءغزاةكونهم.لسلاحفة

حكمهم.لَرسيخاجلمنالخفةمنلهمالممنوحةالشرعية

فلمالبملاجفةحكمنحتازدهرتفدالمؤسسةنلكهببةان)يصوألخلالاافع
يعدفلم!ةمناس!اثفىحدثكمااسئباطىباثمكليخلعون

زهنمناسماتعدةفىكلألواكمااعنلاطيابخلعونالخلفاء

62

http://www.al-maktabeh.com



منأثرةللخلافةاختيارهماولَوليمهمصار!وفلما9(،)ْالبويهيين

الفالبفىالدشِيزعبمهمالس!يناحمرامالسبقة.وكانبالسلاطين

وهداياالاموالمنضخمةمبالغارسالطريقعنماديةبصنيتمثل

)69(.الخليفةالىنفيسة

السنة.ففىوزراءهميعِنوالانالسلاجفةعهدفىللخلفاءسمحوفد

تعبينفىالفرصهَالخليفة،انئهزالعراقالسلأبقةدخولمنالاولى

كوزلِرمسلمةبنالحسنبنعلىالقاسمابنالرؤساءرئيس

البدايهَ،ظلتفىالاقلفى،الخليفةوزيرمهماتفانبكنله)79(.ومهما

مجردكانطرأالذىِالتفير؟وانالبويهيمنزمنالكمابكمهما!عمليا

)89(.اللقبفىتفِير

كانبحيتَوالنفوذالاحتراممنكافبقدرالوزيرمنصبجمى

سنةمقابلها.ففىمكافاةاخذدونمنحدىشغلهاالىتواقينالاشخاص

حمى
الخليفةيخدملكىشيرازفيمنصبمندارستابنهـاسنفال453

عرضانمااقطاعدونالخليفةيخدمانففطبوافقلمكوزير.وانه

هـ454سنة-ئيمِنه)99(.وفيالمالمنم!لغدفعالمنصبمقابل

ابنخدمةفىذلك!بلللخلمفة.وكانوزيراجهيربنالدولةفخرصار

فىيعدنهانمنهيطلبطلباالخلمفةالىكتب،وقدميافارقدنفىمروان

لِخدملكىالمالمنكبيرامبلفايدفعانايضا.وصضالمنصب

01(.)0الخليفة

سَ!المطالَمهميهمدامحلساحيك!اوالروسحاااألممملطاكا

سبيلهـصاسِه.فعلىسلطهصكلىحصلالسلطابورعاله*ل
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واالامنضبطمسؤولمِةأ(.وكانتالمفرب)1ْصلاةوحتىالظهرصلاة

ب!نهوزعةكانث،فانهاالشحنةدلبثفدفنداانها،معالداخلىالنظام

-عندماشجاعابوهـارسل478سنةففىالكبار.وهكذاوقوادهالخليفة

اهالىوبقيةالكرخمنطقهَفىالاهالىبينبغدادفىفتنةاندلعت

ترك!أ(.كذلك)2ْالنظاملاعادةالمحليهَالميليشيامن-مجموعةالمحلات

والسلطانالخليفةببنالجبدةالعلفاتديمومةاوالمحافظةمسؤولمِة

تنصيبالىالس!ينسعىفقدالسبب،ولهذاالخليفةوزيرالى

وكذلكالوسيلةأملوا،بهذه.وقدالوظيفةهذهفىمرشحيهم

السلطةعلىالاصرارمنومنعهالخلبفةعلىلهالمصاهرة،السيطرة

الدنيولِة.المدنية

عليهابقىقدوالسلطانالخليفةبمنوالسلطةالقوىفىالتوازنكان

بدرجةالسبب،ويرجعخاصبشكلارسلانألبحكممدةخلكلبنجاح

نظامالوزلِربهاتمبزالتىوالاسنرضانمِةالدوفيفيةالسياسةالىكبدرة

وابغدادفىالسلطانوجودبعدممفادهاالتىالحقمقهَالى،وكذلكالملك

وزيرعلىالسمطرةممارساتبعضحدثتبصاد.وقدفىاقامتهعدم

الخليفةبينالَفاق!ددورتؤديظلتالمصاهرةانعلىالخلمفة،فضلا

وزرائهما)1ْ3(.وبينوالسلطان

منذموجودةظلثوالسلطانالخليفةبينالئوئراتفانذلكومع

كانالتىللصىبةللعانفهرةالحالاتمنكثيروفىالبداية

سياسلالهمنننيذمحاولانهمفىالاغليالاعمفىيواجهونهاالس!بن

ابنعينالفائمالخليفة،فانالمثالسب!ل.وعلىاعلاهاليهاالمشار

التىالفينةالاحئجاجاترغمهـعلى453سنةفىلهوزيرادارسث

64

http://www.al-maktabeh.com



علىالكندرياعترض،ففدالكندريالملك،عميدالسلطانوزيرابداها

البنداريرأىا(.وكما)"ْالخاصةثروتهوضخامةدارسثابنكفاية!م

للزواجابنمهلِعطىانوصلالجةبعنادالخلمفةرفضالسنةهذهففى

نظامسعىعندمااخرىا(.ومرةببنهما)َالعلاقهَتوثرت،لذابالسلطان

السلطنهَلخدمةالدولهَ،اداةالدَانم،فخروزيرالخليفهَلجعلانالىالملك

خاضعااولَابعاموففااتخذالوزيرالدولهَفخرلانوذلكالخليفةعزله

اباالحسينبنمحمدالسلطانارسلا(.لهذاالسلجوهي)6ْلمحهلاط

امراحاملاالوزراءوزيرلقبحاملابغداد(الىيعلىالا)اوشجاع

لِرحبلابانالخليفةعندئذ.فامرالدولةفخرا!طاعاتنصفبمصادرة

الىوالعودةالاشمحابالىشجاع)بو،فاضطريستقبلهولاشجاعبابى

حم---------ص--*----.ص!حم!.(701)نولا

مارسالخلمفة،فانالسابقةالامثلةاوضحت،وكماعامةولصورة

ظلفىالحالعليههوممابكئيراكثرالسلجوفىالحكمتحتمتيازانه

بغدادفىتضرب،ولمولقبهباسمهالنقودسكتكغداد.ففيالبويهسِنا

فمعذلكعلى)8ْ!(.وعلوةالسلطانلقبطغرلبك،تحملعهدنفود،بص

صلأهَخطبةفىالسلطاناسمجنبالىيذكردائماكانالخليفةاسمان

فىذلككانسواءمناسباتعدةفياسقطفدالسلطاناسم،لكنالجمعة

الاوانلالسلاطدنابداهالذيالاحئرام.أ(.ويتضحكرها)9ْفىامبصاد

ملكشاهالسلطانفىوالمحمشمالمتواضعوسلوكهمبتصرفانهمللخليفهَ

الخلغالخلبفةعليهخلعانهـ.فبص947عامادبصالاولىزيارتهعند

طلبهيده.لكنبتقبيللهيسمحانالخليفةمنطلبلمنمنبهوالسروف
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-المقصود11()ْالاعلىالدينىمرجعهخاتمبمالَبدلملكشاهرد،فاكتفى

الخلمفة-.

للخليفهَالعظامالسبمَةابداهالذيالاحدرامانالواضحفمنذلكمع

تكنالسياسمة.ولملفَمؤونهمفىبالتدخللهيسمحولممحدوداكان

الامبراطورلِهَ-منجزءأىِفيالاطلاقعلىدنيولِةسلطةاًيةللخليفة

هذهطت-.وددبغداد)111(فىالثابتةغمرالمزدوجةالادارةباستثناء

فىملكشاهابنمحمودبنمحمدالسلطانموتحئىالحالة

فلماالئارلِخيةالمصادرانذكرهالطرلِف.ومن0311هـ/52هسنة

بمقلمدللاحتفالالدقد!وصفهابعدالمفصيلمنبشيءالخليفةتذكر

عنالصادرةالرسم!ةالوثانقنادرا،فىلِذكر،الالمفانه.الِضاملكشاه

الخلمفةسلطةفان)113(.والحقدمَةوالملوكالامراءمنعددالىالسلطان!6

السلا!جقةالسلاطمِنعهودفىكبمِرهَدرجةالىضعف!ددالدنموية

اثناءسريعبشكلالفرصهَاهتبالعلىلمحادرغير.فكانالأولالثدلآ

اجلمنالحروب،وهىملكشاهموتاعقبتالتيوالمعاركالحروب

الىمضطراالفالبفىكانفانه.وواقعيااسمقلايتهلتأكمد،وذلكالسلطنة

انهالثلألويين؟ولِظهرالاشخاصالىحتىالدنمِولِةالسلطةيفوضان

نزاعاتْبعدالسلطنةيدولونالذينالس!ينمنأياسميذكركان

فىالجمعهَخطبةفىلَذكراسماؤهم.فكاتَونمطيةاليهَبصورهَمختلفة

هؤلاء)113(.حقوقمنحفاذلككانلووكماالنقودعلىولَسكبغداد

نصمفمةاجراءاتباتخاذبدنممئلىا!ىحلرادائدرأعا!اَلدسَفىلشحنلها1ا رمامِكبحصعاجراكالىالحل!الهاريبدولمحالدى!ووِدلك

الصَالسلاجقةطين
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الفاضىيستدعىكانالخلدفةانi:11(.والعا`)ملكشاهموتاعقبث

سابقا-.لاحظناكبدرة-كمافوضىالىالموقفلَطورمااذاللتدخل

فىالمتصارعيناحدالىبالالحيازالعباسيونالخلفاءيبدأولم

محمودالسلطانمو!بعدالاالامراءالاخوانبينالمختلفةالصراعات

لهمتابعةعسكريةلمحوةبناءفىالمجاللهم،وفتحملكشاهابن

فىمهيمنةدنيويهَكالَوةلَبرزاناجلمنالخلأ!هَنضالشخصيا.وكان

مصدهَمعركةكانت.انماحالايةعلىالسلجقةمعسهلاليسالصاق

كان.اذالحلةفىوالمزيدلِينالموصلفىالاتابكةولَدخللوجودوذلك

مناط!الىوضمهالعراقبلهبفدادعلىالسيطرهَالىتوا!ينهؤلاء

نفوذهم.

عمهمنتحديابفدادفيمحمودبنمحمدالسلطانحكمواجه

الاستاذذكرهماعلىمسعود.واعدمادااخطِمنسنجر،ثمالسلطان

مؤمراتمبعنَهاكانالسلاطبنبينالنزاعا!هذهفانSiddiqiصديقى

مبادرةسببيعزوصدلِقىفانذلكالمشهور.وفوقصدقةبندبسِ!

-أ1هـ/5218.هـ-251سنةمنالخلفةالمسمرشد)لَولىالخلمفة

تحركا!مندبيسبهقامهاالىالعسكرلِةالمَواتشَظيمفي1(135

ومنللخلمفةمفيدةانهاعلىالعسكريةالقوةهذهبرهنت.وقدوافعال

1(.االسلاجمَهَ)ْالسلطينضدليهجاء

اعظمكسلطانبهالاعترافئممحمودسنجرالسلطاندحرانوكعد

5عامادبصفى 1 r9/سنجرالسلطانفانفصاعدا.ومنذئذ111هـ

اسمهوصارالرسميالسلطانهواصبحخراسانفىمقيماظلالذي

لَاريخفىالاولالحدثهذا.وكانالسفةعلىويضربالخطبةفىيذكر
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لغدادعلىاستحواذهدونمنالشرفهذامثليمنححاكمابانالخلافة

الذلِقالامراءفانحالاية)116(.وعلىمثيللهلِسبقلمحدثذاتها،فهو

فىاسماؤهم،وذكرتبالسلاطدنالِضاانفسهمسموابفدادفىكانوا

هذا)117(.اللالَبذكردونهنالنقودعلىوضربتالخطبة

لهوريثاوجعلهمحمودهعصلحمعاهدةالىسنجرتوصلانوبعد

ارجاءجمعفىاسمهذكرالجمعةخطبةشَضمنانوامر

الاجراء.بهذابصئذالخليفة،واعلمالامبراطوريهَ

علىللتجاوزاتالاقصىالحدهوالاجراءهذاصديقى:-كانفيقول

يمنحالذيهوسنجرالسلطانالان.صارالسلطانمنالخلمفةامئمِازات

علىيجبكانلِريده،ولكنالذيالشخصالىالعراقفىالسلطهَ

عهديتسلمواوانالخليفهَالىبالولاءلِحلفواانالمفدبنالامراء

)118(.مرتبكةكانتالعراقادارةانالىيرجع،وذلكبالمقابلمنهالتولية

دببسضدمحمودالسلطانمعالخلبفةانحددةA.3ولمدة

.وكانأ1هـ/51723سنهَدبسِماالنهالِةفىالخليفةهزم،وقدالمزيدي

تعزلِزاعادةوفىالناسمعنويةفيكبدرمعنويتاثيرالانتصارلهذا

صراعوفع11هـ/05226عاممعدنة.وفىدرجةالىالخليفةهيبة

النزاعفيالخليفةتورطحينمابصادفىوالسلطانبم!-الخليفةمعلن

عاملبنهمائلأييةالسلامرتب.ثمالسلطانوشحنةوزيرهبين

حرلطالىعزاهاوالدبالسلطانحلتمرضيةنوبةلي11هـ/15227

الحرولياثناءتصيدااكثراص!حانالىالوضع)911(.ون!رالخليفةضد

منأينجدةانثممحمودالسلطانهوثاعقلثالتيالسلطنةاجلمن

الفعلىالسلطانوهوسنجر-السلطاناللهندارىِلِقول-كماالجلألبين

68

http://www.al-maktabeh.com



dالشرعيةالسيادةصاحبوالخليفة e j u reمنمطلوبةكانتالعراقفى

12(.المنصارعة)ْالاطراف

فىمحمودالسلطانموثلهعدالمسترشد،الخلمفةاثتهزلمَد

1هـ/5251 1،rالسلطانبنداودبمنحدثالذيالنزاعفرصة

كالسمادةالمدعينلاءهوًباثارةوذلكداود(مسعود)عمواخيهمحمود

سنجرالسلطانمعالعلاقات.ولَولَرتالاخرضدبعضهمالعراقعلى

اسقطومسعود؟وعندماداودبمِنالصراعهذافىالخليفةلنورطوذلك

65عامفىالخطبهَمنسنجرالسلطاناسمالخليفة Yالسلطانهـمنح

بغداد.ووصلنحوعسكرياالتقدمعلىوشجعهالمزيديدبيسالىالحلهَ

بعدعقبطِعلىينالَلبانعلىالمسنريفَمدواجبرادبيسمعزنكىالاممر

السلطانضدومسعودسلجودشاهالملكوبرفقتهجمشافادان

بنطغرلونصبومسعوداسلجوقشاهسنجردحرذلكسنجر.وبص

وقدموزنكىدبيسهزمفانهالخليفة.اماالعراقعلىسلطانامحمد

بطردانيسنطعلمذلكمعومسعود،لكنهداودالامراءالىمساعدة

مسعودوصار1هـ/952134سنةطغرلماتفقديكن.ومهماطؤل

.العراقفىسلطلألا

-.
السلطانضدالحربباغنالخلمفةتورطدصيرةدمَرهَوبعد

السلامالى.وتوصلاقادتهمعواسرهالخليفهَالسلطاندحرالجديد.وقد

بالسمادةالقماملَولىفىاخرىمحاولهَالخلمفةيعاودلاانشريطة

رفضالمسترشداعفبالذيالراشدالخليفةفانحالاية.وعلىالدنيوية

مميمعود.ومنالسلطانالىالاتاوةدفعورفضالمعاهدةبشروطالالتزام

96

http://www.al-maktabeh.com



مشورهَعلىبنلمالراشد،ونصبلخلعفتوىعلىالسلطانحصلفقدثم

بدله.خلمفةالممَدفيالزشِبىطرادبنعلىللمسترشدالسابقالوزير

اكثر،موقفاالسلطانمنمعشِاكانانهالمالَتفى،معالخلمفةالَخذودد

السلطانموتبعد،ولاسمماسبقوهالذلِنالخلفاءمنأيمناستقلطدِة

عامالسلطانالغزيةالمَبائلهـواسر!547عامفىمسعود

والممنلكاتالضياعجميعفانمسعودالسلطانموتهـ.وبص485

اقطاعا!الىفسم!فدوانباعهالسلطانموظفولِمتلكهاكانالنى

انصاراومؤيدي،علىالخليفة،وزيرهببرهَابنالوزلِرووزعها

المىالعسكريةبالنصبحهَ،اعئرافاهبمِرةابنالوزلِرءكوفى.وقدالخلمفة

بلقبوامرائهمجقهَالسكملوكمختلفضدالبطولمةابداها،وباعماله

فىكانممنالامراءمنالكشِرالامراء)121(.واناممرالعراقسلطان

الخليفةالىالانولاءهماعطواقدالسلاجقةالملوكمؤيديمنالساب!

.العراقفىللخلمفةالدنيولِةالسلطةلَعزيزمحاولطَفيالمقمفى

واسمفقطسنجرالسلطاناسمبذكرالاالمقتفىالخلمفهَيسمحولم

وعلىالخطبةفىمحمدبنسليمانالسلطنةعلىوريثه

فىامتمازاتهمحمودبنمحمدالسلطانحرمان)النقود(.وبصالسكة

الاذنعلىيحصللمولكنهبغدادعلىالحصارفرضعلىاقدمالعراق

المطلفنهايةفىمحموداضطرسلطانا.ولذلكبهالاعترافاوبدخولها

مقرهمدانعلىبالزحفملكشاهاخيهلتهدلِدنتيجةالاشمحابالى

فىالمثنفذينوالامراءالامراءانشغالفرصةالخليفةمحمود.فاغدنم

عددباخميار.فابندأالعراقفىفكانتهلتعزيزاخرىمناطقفىالنزاعات

لدلِهكان)فمَدوالبدزنطيمنالارمنالعبددمنالبارزهَالشخصماتمن
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.وعملالمراتباسمىوهـلدهمرفعهمفقط)122((حيثواحدتركىمملوك

نظاماواسسالمدينةحولالخنادقوحفربغداداسوارتقولِةعلىالِضا

الاقالعِ)123(.ادارةونظمالاخبارولَعقبالجاسوسمةمن

لفَماهسليمانفان11ه552/7عامسنجرالسلطانتوفىوعندما

نصبسنجر.فدَدخلفاوورلِثانهعلىوافققدالخلدفهَكانالذي

سلممانيكدفىوانالخلمفةنفوذتحتالعراقلِكونانبشرطسلطانا

فىغزو(البلداناعادهَ)اوعليهالاستحواذلِمكنهمابكلينَماه

فىالخطبةفىاسمهقرئالشروطهذهعلىوافق)"12(.وعندماخراسان

جمشمنجزءاالدهوعهدالسلطنةوقلدهعليهوخلعالخلعوفلدبغداد

بنملكشاهالسلطان12(.ولكنلخدممه)ْوزيرالهالخلمفةالخلمفة.وعدن

حالةفى،وهددسليمانمنبدلاباسمهالخطبةتمَرأبانطالبمحمود

سنةسم)فى.وبعدئذباسمهالخطبةلَفرألماذابغدادلِهاجمانالرفض

خلعوجمزهَمدهَالخليفهَ)126(.وبعدوزيرمن1(بامر16هـ/5550

عامالسجنفىماتاذالسلطنةمنسلممانالامراءمنجماعة

هـ)127(.556

نهايمهابفدادفىِالسلجولمحدةالسلطنةبلغتسليمانوبموت

ومسدشاروهسلممانجعله)الذيطغرلبنارسلئئحاولالممَررة.فقد

فيالخطبةفيارسلانذكرلِضمنانالِلدكزله(واتابكهخلدفهَ

سلجولمحى،سلطاناخروانبغداد.منطردرسولهماالعرا!،ولكن

فىمنهمحاولةالناصر،بالخلمفةاصطدم،طغرلبنارسلانبنطغرل

مرتاحاالناصرالخليفةكانببغداد،السلاجفهَادعاءا!انعاشَاواحداء
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هـ/095سنةفىقصرهإروابعلىمنمعروضاطغرلراسلمشاهدهَ

.4911

معالدنيولِةالسلطةاجلمنكفاحهمفىالخلفاء-كانلالَد

ليسفيها،يممدمونصفِرةمسدهَلةدولةصنععلىقادرينالسلجقة-

يقولذلكومع.الدنيويةبالسيادةانماالديندةالهيمنةاوبالنفوذ

:-صديقىالبروفسور

المرجعيةفىحقوقهمخلرمنلَوجدتكنلمالصغيرةلة31JJهذهان

رنيسبشكلنجاحهمسببويرجع...السدوفاسنهَعلىلكنالدينمة...

منبالسلطهَالمطالبمنبدنالسلطنهَتولىعلىالمستمرةالحروبالى

الخلفاءمنخطظهورهذازامنولمحدالسئجقهَ.

1(والطموحين.)28النشيطين

تئمتقدفارسبكدفىالدنيولِةالخلمفةسلطةفانيكنومهما

بسلطمهمشرعيهَاوتقليدأياطلكاالحكاميمنحلمكرمانففىلَماما.

بمؤسسهَسياسيهَ!قةألِةلهمفليستولهذاالخلمفة،منمباشربشكل

تطيديتجددفلمسياسيا.الخحةمنايضاخراسانوانفصل!الخخة.

ناوهويسيرلسبببالخلافهَصلةلخراسانالمجرفِكانتسنجرالسلطان

مراكزمعيتعاملانلهينبفيولذلكالرسمىالسلطانصارحاكمها

(الرئسِمة.1')9السلطة

لآلمحدللحكامالسلجوديةالحمَبهَفىالشرعيةتقليدتجدلِدفانولذلك

للخلافهَوالدنمولِةالدينمهَللوظائفنامانفصالفهناك.الاهمالالى

وعلىللخلافةالشرعيةالنظرلِةانصدلِالَي:-يذكروكما.كمؤسسة

اخفتقدالعلياالدشِيهَالسلطةلموكمدالاخدلِارمبد)اومذهبوفق
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دنيويهَسلطهَالىتحولتقدالتلرلِخيةالخفةانمالادهاالئىبالحقيقة

عنيخملفوالمالخلفاءفانالحالوالمحعوفي.13(عسكريةبعَوهَ)ْمدعومة

سلطتهمشَبي!سبيلفىشِاضلونوهمالثانولِينالاخرلِنالامرمء

السياسىالصراعميدانالىبنزولهماوبانحدارهموذلكالدنمويهَ

political arenaفىوحالَهمالدينطِسلطئهمبقايااوآثاراخرفخسروا

للاسلم.الروحيةالوحدةتمثيل

السلجوقيةالسلطةلهيكلبةاللنظيمىِالضعف:-استنتاجات

المؤسساتعنالموجزةالدراسةهذهفىنشير،انالممكنمن

معيناضصاهناكانالى،السلجوقبةلحمبراطورلِةوالسياسيةالاداريهَ

الىالنهالِةفىاسهمالذيذائهالاداريةالنمظيمهمكليةفىقصورااو

السلجوقية.السلطةفشل

وجدالذياللامركزلِةالىالميلهوالقصورذلكفىوضوحاوالإكثر

العائلة،افرادبجممعالمناطهَاوالممنوحهَللقيادهَالتركىالالهمفى

الملك،نظامسنهالذيالعسكرىِالاقطاعنظامفسادالقصورهذاوعزز

المستقلةلل!قالعِوالممستمرالدائميبالوجودمسممراالقصورهذاوظل

برباطالاالمركزىِالامبراطوريبالهيكلئرتبطلمالمىالمستقلةوش!به

وكذلكوثانولِة؟صفيرةاماراتالىالامبراطورلِة.فنالَسبمومهلهلواه

عشر/السادسالثانىالالَرنفىلهانهالِةل!التىالسباسيةالصراعات

التغيدراتغلفتاوشملتالتىوالتنظيميةالاداريةوالمشاكل،ال!ري

،للقوىممَعددةواماكنمواقعوظهورلوجودوكذلكللعاصمةالمستمرة

لم\3

http://www.al-maktabeh.com



كل،كافةالانشطةفىالعسكريةالفنةانتهاكاتولَكاثرلشَامىوكذلك

مركزيهَ.لللاالاساسيهَالمفجعهَالاثارتبيناوتوضحالعواملهذه

بنظامموازنااومعادلامركزيهَاللانحوالعامالاتجاههذالِكن*لم/-

الخخةانحلراوانهيارفان،الواقعفىموحد.اومركزياداري

المقاليدفيهdiscreditedحجمتاوشوه!الذيالمدىيوضعالعباسية

والطبقةالمتنفذهَوالارستقراط!تى،المركزلِةللملكمةالحدَيقيةالساسانية

والَكرارانالاسلاممِة.الايدلوجيهَمبادىءقبلمننظمتهاالتىالديندِة

مفبول،غيرامراكانالسلجوقىالسلطانجانبمنالسلطهَتركزتجديد

علىبنجاحاديرتقداللاحفةاوالمنأخرةالاسكميةالدويئ!انمع

الاسس.هذه

السلطةلنظامالعامالهمكلكانالسلجولمحىالعهدفىفانهالعكسعلى

الالمحاليم(فىامالمركزفىكان)سواءالسيطرةلَقسعِاساسعلىلمحائما

ومع.السلطانعننيابةتعملالتىوالمدنمةالعسكريةالسلطاتبين

للمشاكلكافغيرحلبانهاثبتقدالسدطرةلممَسيمالنظامهذافانذلك

فىالعسكرلِةللفئةالكامنهَالقوةبالحسباناخذلِن،انذاكالفائمة

باسمخدامها،التهديداوالمَوة)سئخدامالاساسهدفهاكانامبراطوريهَ

فاعلةكقوهَتعمللانالمدنيةوالادارةالدواوشِةكفايةعدموكذلك

.النظاملهذاموازنة

الدوازنصورتالتىالساندهَالف!النظريةفانذلكعلىعلوة

والخليفةالسلطانبينالفعلمهَ،السلطةتكنلماذاوالقوهَ،السلطهَبين

حدثَقدلالهاغامضةذلكبرغمهىحالةبالحسباناخذ!والعلماء

الدديقالتوازنهذافىلَغيدراوَووانالمعينهَ.الداريخمِهَاللحظهيلكفى
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السابق،فىذكرناوكما.برمتهللنظامبكارئةمنذرةنتائجالىيؤدي

فشلواقد-النظامعلىلِحافظونانهمالمحتملمنحمِثالعلماء-فان

للمؤسسةالروحىالاستفكلعلىالمحافظةمسالهَتكنفلم.مهمتهمفى

انمافقط،الامراءواستبدادالدنيولِةالسلطهَتنامىضدالمالوفهَالدينمهَ

العلماءكانفالَدوهكذاثماما.للخطرمعرضاالروحىالاسئفلكلصار

الىالكامننفوذهمنالَلعلىفادرلِنغيرفقطلسِمواالدينيةوالفناث

بالسلطهَللحكومةالدوميةالانشطةتمدانتسنطيعسياسيةمؤسسة

عننيابهَالمناسباتاكثرفىلِعملونكانواكلطِانهمبل،الفعالة

الحكومة.

الموازنةاسمفرارعدمعلىنفسهالخليفةساعدفقدذلكعنفضك

الدندولِةسلطاتهاوسمادتهتوكيداعادهَمحاولتهطرلِ!عنوذلك

لِختلفلافاصبح.الثانولِةالسماسدةالصراعاثميدانالىبالنزول

السلطةاجلمنشِمَاتلونالذلِنالدندولِينالامراءمختلفعنكثمِرا

للمجتمعكزعمموهمبتهنفوذهمنتبقىمااخرفقدوبذلكوالنفوذ

الدشِى.

علىالمهيمنةهىالسماسدةالمؤسسةاصبحتطالمافانهذلكوفووَ

جب:هملتونيفولكماكانتالدىالمؤسسةنلكالدشِية،المؤسسهَ

نامنالعسكريةبالسلطهَوثيقبشكلومرتبطةجداضخمةمؤسسة

المقابلفى)131(،الخاصةلحالتهاخارجبىاوظاهريلَحديدبايتربط

علدهادضىقدالمطافنهايهَوفىضعفتقدنفسهاالسلطنةكانت

القوهَعلىضبطكعاملتبقىلانالمدنيهَالادارةقصوراوعجزنتمجة

الاقالحِ.فىامالمركزفىذلككانسواءللسلطةالعسكرلِة
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فهمقدالسلجوقيهَللامبراطورلِةوالسياسىالاداريالنظامانومع

الضبطعواملمنالدق!النظاممناساسعلىيعملانهعلى

انهعلىعدربماالحلهذافانالسببولهذا،والموازنا!

الانهيارسمحوقد.النفعةوحفزلَها،الضرورةاملدهااستجابقسلبية

السلطة،وتوزيعمركزيه،اللايصانللمتتبعالسلجوقيةللسلطةالنهائى

الثىالاداريةالهبليهَفىضعفكصاملوالسلطةالنفوذفىوالتوازن

دراسةتستحقالتىوالمسالة.ومستشاروهمالاوائلالسلاطينلَبناها

لماذاالاتى:السوًالهىحال،ايةعلىدقيقا،اهتماماتستحقاوممباينة

لمولماذاقوهَ؟عواملالىالضضعواملتحولِلالسلاجقةلِستطعلم

اري31االهيكلداخلالاسمفرارعناصرلَرثيباوبناءبمدَدورهملِكن

بنجاحهشِعمونوبذلكنظامهميسندوااويدعموالكىتبنوهلمحدالذي

واقعدا.الحالهوممااطولزمنيةلمدة
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الثانيالفصل

ال!افلي(ا!سففرالى)ط!:ةال!زالى!مفمبال!زبر
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الداخليالاستقرارعدم

)أ(مفدمة

تعملكاتَالعلماءجانبالىاخرىمهمةمؤسسةهناكتوجد

علىالضابطدوراد!قدوثذلكالسلجوقمةالدولةداخلاسممَراركعامل

الصعددلِنعلىفاعلةكانتالتيوالنزاعللخكفالمسببةالالَوىمختلف

المدنمهَالقوةاوالذراعالمؤسسةهذهوكانت.والخارجىالداخلى

علىالابقاءاوالمحافظةالمدنمِةالادارةاستطاعثمافاذاللسلطهَ،

الارضعلىسبطرلَهاخلكلالعسكرلِة)منالفئهَعلىسدطرتها

العرضممَاومةاولَحديعلىقادرةانهااثبدتماواذاوواردها(،

مسمولِا!علىالعممكريةالارسدقراطيهَلسيادةاجتنابهوالمتصرالمحتوم

بصورهَالتعليممجالفىالجديدةالتجربةاثمر-ماواذا،كافهَالالشطة

الكئرِمحلالاسلاميةوالاخل!الاسحيةالقيماحل!فيجداناجحة

الدولة،شؤونادارةفىالطبدمةفيالمدجانسهَالساسانيةالتقاليدمن

فمنالديندة.بالمؤسسهَالاداريهَللفئةالسطحىالارلَباطمنبدلا

اسحطِهؤسسهَسمنتجفربماالظروفهذهلتُبيتمااذاانهالمحممل

لَدلِماوعلىنحافظانتسدطبعالحكومةهذهمثلكاتَاذااماسباسيهَ.

التجريبيهَوللطبيعهَالواقعيهَالتارلِخمةللحالةتقدمانوذلكنفسها

.للنقاشمعروضهAIL"Aَفهذهلنظامها،
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المنظمونكانوانحتى،حالالِةعلىالمدندة،الادارهَفنظام

وانحسَ،ومختلفجدلِدشيءانهعلىفهموهقدللامبراطورلِةالاوائل

وفاعلةمسدهَرةمؤسسةئطويرعلىساعدقدالنظرلِةالوجههَمنكان

ووث!فةمتشابهةعناصرشِضمنالنظامهذافان.السلطةالىبالنسبة

فشلتددوالدواولِنمِةفالبيروقراطيهَ،.سبقتهالتىالمدندِةالاداراتلملك

الفعليهَوالسياسيةوالاجتماعيةالمغويةالاخلتهيةالاحتمِاجاتادراكفى

السابفبنالدواوينميناواليمِرفراطبينعندالحالهووكما،ككلللمجنمع

بمنظورالاولىبالدرجةالسلطةمؤسسةالىينظرونظلواقدالذين

الخاصةمصالحهمعلىالمحافظةنحووجهتقدطاقتهمفانسياسى

الدولة.فىومواقعهم

المؤسساتمعظمبشانوالمدماسكهَالمفصلةالمعلوماتكانتولما

منفانه.بالاهمالجدلِرةاوقليلةالمركزيةللسلطهَوالادارلِةالسماسيهَ

الىتتطورانفىالمدن!هَالادارةلفشلالافضلالمَوضيحانالمحتمل

التيالمؤسسةتلكالىفاحصةنظرهَخلكلمنللسلطةمستقرةادارة

الوزارهَوهي:للنظامالخطيرةالمؤسسةكلألتوالتيالكثيرعنهانعرف

الخصوصوجهوعلى،الوزارةعنالدراسةهذهمثلعبر.السلجوقدِة

ودرايئهوتعليمهخدماتهتحشيد(وتجنيد)او،مهماتهj،نفسهالوزيرعن

المحدثةوالمخاطروامنيازانهواهتمامانهالثفافبةوخلفينهوتدريبه

لملماؤاشِارالذيالسبباكثر.بصورةواضحايصبحذلكفعبربمنصبه

الذيالاسمقرارذلكللاستمَرار،داخلمِاعنصراالمدندِةالادارةتصبح
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فىجداراسخةسمةاصيهحتفدالسلاجنة!معىءالوزارةكلألث

مدةأيةمناكبركبيرةسلطةالوريرمارساوالاسحيةالحكومة

وكانواخبراتأيهَيممَلكونلاالذلِنالانراكالس!ينعننيابةسابقة

المركزيبالمحوراشبهالسلجوفيالوزيروكان.عاماميين)132(بشكل

جميععنمسؤولاكانففد،للسلطانرئيسوكنانب،الاداريةللماكنة

للحكومةالقضانيةالسلطةنطاقضمنتقعكانتالتىالاداريةالجوأس

تسلملهسببانهبارتودد:-البروفسورذكرهماعدىواعثمادا.المركزية

يؤديالبلاطفىوالحاشيةالعاهلتدخلفانجداكبيرةمسؤولبةالوزير

وشمئمروئصرفها.الدولةشؤونمجرىعلىميئةئاثيراتالىاحيلألا

ارسالمنللتفليلجهدايبذلالملكنظامثعلالذيهوهذاانقلأللا

الاواهوترسلوانالامكانفدرالبلاط)133(منالمرسلةالمكنوبةالاوامر

فىمنهاللتاكدالسلطانألىاعادنهاثملمنافشدمالدبوانالىالئمفهية

.(artفيها)الشكحالاث

السلطانكاناذافيماتحددالشخصيةالبؤهلاتفانشكدونومن

زمنيةمدةخلكلالدولةشؤونعلىباللعلمسيطراالوزلِراو

قدوسلطتهالعاديغيرنفوذهفان،الملكنظامحالةوفى3!(.)ْمحددة

جممِعلانعامهَوبصورة.ملكشاهولينبينهتصادمالىحئماادت

كونهامنلهدلاشخصيةتكونالمب!هيلهذاوألهانلوضكلألتالمملطة

وافوئهعكسقدالسلطانلتيناتاتخذلذيالميارفانمؤسسلالية

سلطلأداالعكساوفوياوفكااوفويابملطلأيافانوهكذاضفه.مواطن

لاجهزةالوظيفىا!اءافىبسهولةيؤثرفدضيلاوزيرااوضعفا

كلألتوغدماالسلجوفيةالحئبةنهايةفىفلألهحالايةوعىالمملطة.
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لبسصارمعا.عملهانعملوالنفسعِللنونروالخارجبةالداخلبةالفوى

والظروفالاحداثمجرىضديقفانفوياكانوانالوزيربمقدور

الِاها.مواجهانفسهيجدربماالتى

الوزبرمهمات)ب(

:-المالبةا-الوظيفة

الجانبصارفالَد،الضرانبجمعالرئمسةالسلطةمهمةكان!لماأ

فىالحالهووكما.الوفارابىيإلنبيميةللاثئرفى!ييما3ا!ططهوالمايى

المسؤولهوالاساسفىالوزلِركانفقدوالغزنويةالساماندهَالدوقي

منحرينعلىلِؤمنكانوانهجيدةمالبةa411فىالدولةابمَاءعن

نظامذكرهماعلىوبناءالطوارتىءحِالاتفيكاحتياطِىالمال

:-الملك

رأسوان،الضرالًبجامصهمانتظامحالةفيالمملكةبحفظانما

الوزير)136(.هوالاخرينوِالموظفينالضبرائيجماج!ؤلاءجمئ

لكن،العامةوالمصروفاتالدخلحساباتالاسثيفاءديوانحفظلقد

القصةتوضحهكماالسلطانالىوالثبتالب!نةيقدمانالوزيرعلى

صباحبنوحسنالملكنظامبينوقعالذىِالنزاعبشانجبداالمعروفة

الاسدلِفاء)137(.ديوانفيكالَباآنذاككانالذي

الماليةالسياسةيوجهوناوشِظمونكانواالوزراءمنفالكثير

ص!ح!-

فدالملكفنظامالغانها.اوالضرائبفرضعنالمسؤولينهموكلألوا

المملكةهنالنائيةالاطراففىالحكامعلىالاتاوةاوالضرالًبفرض
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ابوالملكأعزانوفيلالمالكبيرهَ)38والمدنالاقالممعلىوكذلك

فراغبسبباضطر،قدبرك!اروقالسلطانوزيرالدهستانىالمحاسن

من)913(وبغضخوفمصدرجعلنهماليةسياسهَمباشرةالىالخزشِهَ،

.الناس

الدينكمالموتبمناسبةمحمد،!نمحمودالسلطانالفىوقد

فدوزكرهكانالتى(شرعةغيرضرانب)وهيالمكوسالسميرمي

وزيوالخازنمحمدالدينكمالا(.وحاول"والهاعة).النعارعلىفرضها

بدايةفىالجيدةنئائجهكانثشاملمالياصلاحئنفيذمسعودالسلطان

الوزيرا(.وان)1"وقتلهلمحاصرتهخطةاعداؤهدبرعندماظهورها

والسلطانملكشاهبنمحمدبنطفرلمنكلاخدمالذيالدركزينى

ابوالاوحدالصفىالمستوفىفدهائورطمؤامرةفىامرأوجهسنجر،فد

بهائجاريهَصفقاتوتنفيذهمدانيدينارالفسكاو،لضرل!القاسم

منسجمبخطوالخراسانيةالعراقيةالعملةمنكلدمجبذريعة

.(1،اف!)2ومتو

كونهمن)اكثرالماليةالادارةرنيسكونهالوزيرصلاحيةمنوكان1

الاسرةمتطلباثوعلىالمصروفاتعلى(انفرسيشرفموظفا

وزيرالخازنمحمدالدينكمالالسلط!لي)3"أ(.فكانوالئصرالحاكمة

بالموًنالخاصةالسلطاننفقاثعلىمشرفامثلام!سعوداَلسلطان

1(.)""اليوميةوالارزاق

ألجيشافرادعلىنفداالارزاقدالععلىايضايشرفالوزيروكان
!ئضء

زلكعنالمسؤولينلهالثابعنالموظفيناحدطريقعنوذلكالنظامى

والشلطةالوزلِرالوظيفةهذهمنح!\(إ.وقد")ْالجيشوهو.عارض
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فانيكن.ومهماالعسكريةالفناتعلىالهيمنهَاوالسيطرةالمركزية

اكثرالجنودبدأحشِماتدهورتددالعسكريهَالماكنهَعلىسيطرلَها

اصبحتوحشِماالاراضىمناقطاعاتروالَبهمعنبدلاسَقاضونفاكثر

الاشوافعنبعدداالطرلِالَةبهذهننقلالامبراطوريهَالبلداناوالاراضى

المدنية.للادارةالمباشر

المخصصةالاراضيبمنعالوزيرفيهلِقومالذيالمدىويقمد

نظامعملفلئدشخصيتهعلىالامورعلىالسدطرةلمحاولةكوسملة

سيدمثلاالجانبهذافىالسلطانعنمستفلةبصورةالملك

نظامسمعةلتشويهمنهمحاولةالالشاء،فىديوانالرؤوساء،نائب

فىنجداسخياكانبانهاتهمهوددملكشاهالسلطانعينفىالملك

)6"1(.الحكامونمبننخصبص

نادونمنمسعود،الاقاليمالسلطان،وزلِرالبروجرديوزعوقد

علىيعلقالاثنِرابنفان.والوافعالموضوعهذافىالسلطانرأيياخذ

لمللاهبراطوريةالتابعةبالاراضىمتعلقاالامركانمابمَدربلألهذلك

الىيشمِرفقطكسلطانمنصبهلمَي.وانشىءأيللسلطانيترك

محمدالدينكمالمنح.ففد10السبادة)7فيالنظريمركزه

لاعدادئ!هعافقطللامراءوالعلاوات،اكطاعاتالاصلاح،محاولاالخازن

اكطاعاتتوزيعفانالنظريةالناحهةفمنعامةا(.وبصورهَجبوشهم)8"

نفسه.الدنيويللعاهلبقيثفدوالاراضى

فى)9"ا(ك!لثالشخصيةالسلطانخزينةفانسابقالاحظناوكما

ناالمدنبة.معوالادارةالوزبرسلطةنطاقعنلعداموظفأبدي

لماالمدنيةالادارةاعمالفيئاثمِرلهامنزلةفىكانالسلطانخازن
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يمكنهالسببولهذاواهنمامهسيدهسمعالىم!اشروصولمنيمتلكه

واالمسئوىرفبعىوالموظفينالوزيرلصالحنفوذهممارسهَ

1(.).ْضدهم

2-الجيش

فىعسكرلِة،فكانالماليهَ،وظيفةمهماوَلعنللوزلِر،فضلاوكان!

للتوسعالاولىالحالَبةخلكلولاسمماالجنودتجنيدعلىمسؤولاالفالب

علىالعسكرلِةالحملاتمنبالعديدبالمَيامشرع؟عندماالسريعالاقليمىْ

الصَالمدهَفىالوزراءفانحالايةالحدوديةعوعلىجبمعِالمناطق

لمحدملكشاهبنمحمدوزيرالملكسصامثالمنملكاثماهحكما!بت

)1ْ1(.السلطانخدمةفىالجنودايضاحشدوااوجمىا

------
اثناءالخليفةاوالسلطانالوزيريرافقانالمتوئعمنوكان

تولياوالحمح!لتسديرلِدعىكانماا(.وغالباالصمكرية)2ْالحملاث

الدولةعميدونجلهالخلمفةوزيرجهيرابنافالوزيرشخصياقيادئها

المركزلِةالسلطهَسمطرةنوكبداعادةلاجلالسلطانعننيابةارسلا

يكونعندماخاصبشكلهذاولِحدثا(،وال!ملين)3ْالمروانمِينعلى

دورعلى!بناقداننا.والواقععليهمنفومااومهمكالوزبرفيه

يبرزاناجلمنالخلافةصراعالخلبفة،اثناء،وزيرهييرةابنالوزير

الناصرالخليفهَهـأعد835سنة.وفى(lee)العراقفىمهيمنهَكقوة

بلمرةقيادئهوجعلطغرلبنارسلان!نطؤللمحاربةجيشااللةلدلِن

هزلِمةالجيشانهزمفقدلِكن.ومهمايونسبنالدينجلكلالوزير

!لماالمئاخرةالحقبةهذهفىا(.فالوزراءالوزير)َعلىوقُبضنكراء

AO

http://www.al-maktabeh.com



وامطالمبيمثلونوهمجيشكقادةكفايمهمحالاتفيالالِذكرونكانوا

الامير.اوالسلطاناوالخليفةادعاءات

والدبنبةالفضانبة3-المهمات

داخلالقاضىووظيفةالعلماءدوراعلاهفىالبحثتناوللقد

لخصوصنامهسياسةكثابهفىالملكنظام.فيذكرالسلجوقيةالدولة

يشدداويؤكدا(،لكنه)6ْالعالمبمهمةالوثيقةوعحقتهاالفضاءوظيفة

الهرميةداخلالدشِيةوالفئا!الالاضيوضعمهَعلىالضا

الوزراءنجدانالمثيرمنفلسِ!لِرأسها.لذلككانأ(التى)7ْالادارية

والدَضائمة.الدلِنيةالشؤونعلىالعامالاشرافيمارسون

يبدوالئىتلك،خاصهَالشريعةهيئهَبهاتفىلاالئىالقضايااما

الشخصيهَ"فانهاالاوضاعتشملالمىبالشؤونجدامحدوداالقضاءفيها

مجلستولىمسؤوليةأ(.فمثلاالوزبر)8ْسلطةنطاقضمنتندرج

الرنيس/وبناءناسًههألىالسلطانيفوضهاانالعادةكانتاذالمظالم

Amedrozاف.امدرلز.اجرأيعلى

نشلتهاجذورفىلهانتبفنالمظلمكرسىعنالماورديروايةفان

صارتوقدوالالصاف.الطلاحلمنشخصياللعاهلاسئثنائدةاستعلألة

الىطدكابالتوفيقيعالجانفيممثلهعلىيعرف!يوسِاتطبيقا

ا(عليها.)9ْانفقفدممارسة

مجلستولىفد،الخليفةوزلِر،الروذراوريشجاعاباانويذكر+

16(.المفر-)ْصلاهَحتىالظهربينيومداالمظالم

صه
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مًركماوثعينهالقضاةقاضىاختيارفىالمددوهاللوزيروكان

يرأسونكلألواألذبنالقضانبينالموظفمننمِينبامكلألهكانوانهبنا

ينفذكانالذيالشحنهَ()اوالشرطةصاحبامئالالمجالسمختلف

الجوانبعنمسؤولاكانالذيوالمحتسب،الشرطةواجبا!

عنمسؤولاالعادةفىالوزيركانفقدذلكعلىعحوة.(I`الاخقية)1

علىلِساعدايضاالوزلِروكان.والاوقافالدينيهَالمؤسساتادارة

المنصوفةويرعىوالجوامح،المدارسبناءفىالمنعلمةالفئاترعابة

111)629(0الدينىالاتجاهبمثلونكانواحدثللعادةالمكرسدن

الاحتفالاتمناسبات!ا-

السلطاناوالخليفةعنممثلاكونهمهماعملاالوزلِرومارس

العادةفىيقدمالذيهوالوزلِركانففد.والاحثفالا!المن!اسباتائناء

الملكعز!دمفالدعن)163(السلطا!نمابةالجدلدالخليفةالىالولاء!سم

الخلدفةألىالبمعة،"قسمالمقتديالخليفهَهوتبمناسبة،الملكنظامبن

سنةوفىمنه)164(.البيعةدسملاخذبركياروقالىتوجهثمالمستظهر

الملكنظامالوزلِرفكان،وقوادهملكشاهالخليفةاستمَبلهـكدما947

16(ثعلى)ْالخليفةالىالاخربصواحداقدمهمالذيالشخصهو

فىالوصىاوالوكيلمفاميفومالغالبفىالوزيركانففدذلك

خطبثوغدماا-ورالسلطانالخلدفهاسرتيافرادمخنلفبينالمصاهرات

هذهوثائقفان51،هـ/5462سنةطفرللكالىالقانمالخليفةابنة

.السلطانوزلِر)166(الكندريباسمدونتقدالخطبة
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ابنةزواجئرتيباتاجراءفيالسلطانايضاالوزلِرهذامثلوقد

اررهـهـلركافالدِذلكالىافبافهالمائم)167(0الخلمفهَالىالسلطاناخ

ايهي!لسفراءوجهةمنالسلطانلهينايوسإطةلقبى!يميمةاحيانا

)168(.اخرىجهةمينالاجا.لبوالوجهاء

والمحاباةالمحسوبية5-

تاثيرهاوكانصيغ.عدهَالمحسو!يةالَخذ-السلجوقدِةالدولةففى

غالباانها،السداسيةالنزاعا!فىالنساءلَدخلذلكعلىفمثلامتباينا.

عنناتجالعادهَفىوهذا.للسلطةالجمِدبالاداءالاضرارالىتؤديما

تمعلقالامئلهَمنالعديدوهناك.والمحسوب!ةالمحاباهَفىممارستهن

البحثطربقعنالسلطةالىيصعدونفانهممنصبفىبالطامحمِن

نحقيىَالىينشدثم)ومنالقاصرينالامراءبضلوالدةدعمعنالجاد

حالا!وهناك(.العرشالىللوصولالمحنملالمنافسلذلكطموحه

مافردلصالحسلطانأيمعنفوذهاالمراةفيهااسنعملتاخرى

البدممانىالفضلالوالملكمجدضمنوهكذامعه.للئعاطفاختارته

منالسلطانوزيرازاحةمحاولئهفىبركياروقالسلطانامدعم

)96؟(.السلطةفيمولَعالىص!دهولصالع،منصبه

منمحمدبنمحمودللسلطانالوزارةالىالملككمالارتقىفالَد

مدينهَفي،خاتونكوهرمحمد،السلطانلزوحةوزيرنائبمرلَبة

وزيرهاابداءمنلهالرغمخطوئهالنيلالجهديبذلواستمر.صميرم

فعندمانانبه.الدينكمالجعلالذيهوالوزيرهذاوكان.الاعتراضات

كم!!تطينواقنعتهمحمدالسلطانعلىنفوذهااسشَمرتعاطفهاضمن
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الوزيرمنصبالىارلَقىواخيرامسئوفماصاربعدهامشرفا.الدين

17(محمود.)ْسلطنةخكل

قدوالعسكريينالمدنيينالموظفينمنالكثيراننتذكرانينبغى

1(فوزاوشراء)اماتعاطفنتيجهَالدولةفىالمنامساعلىالىوصلوا

معروفاالخصوصوجهعلىسنجر،السلطانفكان.نفسهالسلطان

يتراجعالغالب)وفىمماليكهيحالهىانحدالىامتدتالتي!محا!اته

تلَريلها(.(اغلهاطى')71يشكلغها

لهاالتيهىدراسئنافيبالذكرالجديرةالنفطةفانحالايةوعلى

عننيابةتيينائهفىيمارسهاالوزيركانالثىكالمحسوبيةعلاطة

اجنبداحاكماغصرايمثلونكلألواالاتراكانلاحظناوكما.السلطان

ادارةفىالشعوبهذهصفوهَاعتمدواوبذلكغزوها،التىالش!ليعن

الولمح!منممسعالسلجولمحىللسلطانلِكنلمولما.الجديدةالام!راطورية

هوالادارهَرأسكونهالوزلِرفكان،الاثراكغيرمنبرعاياهللاطصال

الموظفينتعيينعن.مباشرةغيراومباشرة،العادةفىالمسؤول

السلطةمنمباشربشكلتدارالتىالمناطقلادارةاوللدواوينالاخرين

سعد،اباعينانسبقالذيالكندريكانالمثالس!هيلفعلى.المركزية

دخولبعدالعراقعلىمشرفاالرحعاللهويهىللاميرالسابقالوزير

منوالخحصالالصافمرواهالىطالبوعندمااد)172(.لصالسلاجقة

)عامل(الوظيفةالملكنظامسلمفقد،عليهمنصسقدكانالذىِعاملهم

بعدمافىهذاالقمىاصبحوددالقمى.طاهرابوالدينشرفالى

للسلطانوزيرالىارتمَىئمسنجرالسلطاناملديوانصاحبا

وزيراالملكنظامبنالملكهؤيدصارعندهاكذلك.سنجر)173(نفسه
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جمدوكانمستوفيا)"17(.المحاسن)باالملكسصعينمحمدللسلطان

وزارةخلكلالدلِوانفيونفوذاتاثيراالموظفيناكئرالمستوفىالعزيز

الدركزشِئعينعنالمسؤولوهوالملكنظامبنعثمانالملكيفسى

مناستمرالعزيزعبدانوالمتولمحعمحمد.بنمحمودللسلطانوزيرا

17(.)ْالدولةيفَمؤونادارهَفىالملكشمسالوزيرخكل

وممارسةالم!اباةفىالمَوسعسماسةتجلبانبالضرورهَليس

.ضارةائارااولَومالَيكىjlدائميبشكلالمحسوبيهَ

كانتالسلطةجميعولانالسلجوقىالمجتمعففىحالايةفعلىص

ماواذانظامى؟وغيروكيفيااستباطياالمنمسفىالتعمينفكانتفوض

والنورطالمحسويةفانالملكنظامابتكرهالذيالمثاليالنظاملاحظنا

الفئة.ولإنوالممَررةالفاصلةالعواملهىالعادةفىكانتالمؤامراتفي

كانت،فانهاالنا!اهامملهاشرةغمربصورةالمسؤولةكلألتالحاكمة

هذااسميا.فمئلالسلطانوهوالالسلطتهمالرئسِ!المصدرباسملَحكم

فىمفويوانحكلارلَخاءالىيؤديبالفعلاويؤديانيمكنالنظام

حالة،والىالبيروقراطيةمنزمراوشراذمصنع،والىالامورادارة

فىوالمناصبالمراتباعلىفىوالمَآمروالفسادالشكمنمسممرة

الكفالِةاساسيخراساسعلىالوظالًفاسنادفىالوزلِرالسلطهَ.فعمل

بماانشطتهفىريبة،واحثراهميةالوزلِرامديازاتاكثرمنعدَهلِمكن

المدنية.ا!ارةالنظامالافضلالاداءعلىالمحمملةبئاثبرائهايتعلق

علىالاحياناكثرفىالمحسوبيةاوالمحاباةاستعمالتوسعلقد

واوزيركلوانالحزباوالجماعهَروابطاوالعانليهَالروالهطوفق

اعداؤهاومناصروهاومؤيدوهلهكانالسمتوىوفعموظف
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محاباتهوسعإلملكنظامانالمجالهذافيدانما.فيذكرالسياسمون

الاخرينواقاربههاحفادمنوالصيداولادهاغلبيةاناذعائلتهوتفضيله

هناك)176(.وليسالاداريالهيكلفىاخرىهواقعشظوااووزراءكانوا

بشكلالمناصبعانلتهافرادمنحقدالملكنظامانفىشكادنى

علىالمحافظةثمومنبهمالوثوقباستطاغهشعرلالهمدروس

الموظفمِنجانبمنوالمكاندالمؤامراتمخططاتضدوحمايتهمنصمط

الحصولاواحرازالىوشِودونوسلطتهنفوذهيحسدونكانواالذين

بمنصبه.الخاصةالامسَازاتعلى

الم!نمَصالىلِعزىاهاربههذهمحاباثهتبريرانوطبيعى

لاوالمحاربهاولادهكانوان:-حتىالسلجوديهَالحقبهَبدايةفىالم!درب

والتىبهالِممتعكانالتىوالمؤ!ت،المعاييرخاص،بشكليلبون

انهمشِوقعانهالاوَونامه(.ففى)سياسةكتابهفىبصمافىلخصها

تنظيممحاولتهفىلمساعدتهالحياةقيدعلىظلطالماكذلكسيكونون

فقدشكدون)177(.منوسليمةصحيةاسسعلىالامبراطوريةشؤون

متمكنااوفادراالمؤثرةالمناصبفياقاربهبوضعهالملكنظامكان

ينساهلندرسابص)178(،وهناعائلتهبايديوالنفوذالثروةتجميععلى

افوادالمرءتفضيلفىنفسهالاتجاهاصبح.ولذلكينافسونهالذبناولنك

واالعالبهَالموضينطبقةفىالمسدويا!جميعفىوجلياواضحاعانلته

.I()97الاخرىالسلطةانشطةفىكافهَالمسمولِاتعلىوكذلكالساممهَ

بتعيينالامديازالصدوراوالموظفينلجميعكانفقدذلكعنفضلا

سنهَالروذراوريشجاعابوالخليفةوزلِرحج.فحمِنمالهمنوال!

مسؤولياثعاتقهمعلىلياخذواالعلويينونقيبابنههـعِن481

19

http://www.al-maktabeh.com



السلطانالدركزينىالمَاسمابوا!نع18(.وعندماغدابه)ْمدةالمنصب

لمفانه1أ-132هـ/526131سنهَفىوزيراتيينهعلىسنجو

السلطانعينهانسبقمحمد-الذيلهنلطغرلكوزيرمنصبهيترك

ناالمحلمديالعزيزع!دالدلِنظهيرعننالمنمس-لكنههذافىسنجر

سنجر)181(.السلطانوزارةفىلهكناسًبعملهيفوم

لهلهماالوراثيةالنزعةمنقدرايئضمنقدالامئيازهذاانومع

وان.حتىئحدثلمالظاهرةهذهمثلان،الابالمنصببالاحئفاظعتة

الس!لجوقيةالحنلهةفىالنادر،خاصهَفمنمئلالهكنائبابنهموظفاعمن

يملأكانالشاغرالمنصب،وانالمنصبفىاباهيعمَيالابن،انالاولى

للوزير.السياسىالمنافسمنالحالا!اكثرفى

فيهتعززالذيالمدىاو،الدرجهَحالالِهَ،علىالحالا!هذهوتوضحص

فىبالمَوسعالبيروقراطيةاوالدواوشِهَمنالزمرهذهخلقاوصنع

واالسلطةوزيرأييرتقى.ففدمامستوىكلفىوالمحسوبطَالمحاباهَ

نفسهالمصيريلاقونالعادةفىانصارهكانالوزارةمنينهار)يطرد

فدالرضى(الاالملككمال)اوالدولةكمالفان.وهكذالهالعكسوالعكس

اللهسفطحينماالملكنظامايامالالشاءلديوانكرئيسمنصبهمنعزل

والطريقةنائلها)182(،عينهانس!ق،الذيحظوتهمنالرؤوساءسيد

كعارضمنصبهالاصفهانىالكافيبنالملكعزفقدعندمانفسها

منالقليلانلاحظنا)183(.وكماالملكسصالوزبروفاةاثرفيللجيش

Cabinetالوزاريالتغيمرعندالمنصبفىبقىالوزراء Changeفى

اوطأمناصبفىيكونونقدالغالبفىانهممنالسلاجفة،بالرغمايام
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ازمنةفىاخرىوزاراتفيظهورهميعاداوثانوبةمنامساو

18(.)،اخرى

محمودبنمحمدالسلطانكانعنبماانهاايضاذكرهالطريفومن

الموظفينمنجدلِدةبمجموعهَجاءبغدادمحاصراملكشاهبنمحمدابن

والبصرةوواسطوالكوفةالحلةبادارةل!مطلاعالمستصينالصدور

تضمالمجموعةهذهانالبنداريرواكة.وحسيحصارهنعاحغد

عسكريا)شحنة(وجباة،وحاكماالاراضىمدنياثومصعيدا)حاكما

1(.8)ْضراش

يرسمونكلألواالموظفمنهؤلاءجميعفانالحالاتهذهمثلوفىص

كونهممنابعديكونونالمحئملين،وهكذاالمنافسينلاسقاطالخطط

،فانللسلطةبرلملألينظامفىالحالهوونطوير،كمااسئفرارعامل

السلطةاضعفعاملهوالدواوينيةفىوالزمرالمجموعلثوجود

الفنةطموحاثضبطعلىقدرتهافمَدثماسرعاندرجةالىالمركزية

الصرمنالمتاخرةالحالَبةفىحقيعَةالحالةهذهالصكرية.وكلأت

جميعهمكانالسلأجقةالامراءمنكبمِرةا!ادااوجدحينماالسلجوقى

حظوظفيهاصبح!وضعوهوالسلطةالىالوصولاجلمنيتنافسون

بناورونكلألوااذالائابكةاوالامراء!نجاحمرتبطةالصدورالموظالين

الخاصة.لاضاضهمالمخئلفنالمئنافسينمعيتلاعوناِو

فىالساندةاوالعامةالفاىةهىالمكاندكلألثفلمانلكعلىفضلا

الموظفينمطم،فانالماليةالازمةنزايدالىيرجعوذلكالمدةنلك

ويصادرونوا!أسهممنافسيهمغراماث)مصادرات(علىيفرضونكلأيوا

والسلعوالثرواثالاموالمصادرةفىالرغةادتسنلكاتهم)186(.والَد
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تفيبراتالىالموظفينالىبالنسبةتماماالامينغيرالوضعوكذلك

الاستمراريةوتعزيزدعمعلىالمَدرةعدموالىللانمخاصمتكررة

البلاد.لسياسة

اصحليوالجماعاتوالزمرالفمًاتهذهمنلقلملمفصلةدراسةانص

فىيكنلمانهسنؤشرفصاءاالملكنظامبمدةبدءالخاصةالمصالح

خطة.ليكونوايضعواانالىجانبهممنميلأيالاولمحا-منوقتأي

ناالاشينايثمنونلافانهمالرعية.واماومسؤولةثابتةمجموعات

فانهمذلك،ومعمصالحهممعتوافقالجماعاتهذهمصالحتكون

للتنظىالملانماءوالادالضرانببجمعالالَهتملاحاكمةفنهَاعتادوا

المالى.

قدالدواوينبةفىوالجماعاتالزمروجودفيهنلاحظمرةاولانص

جدلِدة.ومنظاهرةليستبالتاكيدألها،معملكشاهحكمزمنفىحدث

يدهفىالملكنظامهمعهالذيالكبيرالنفوذانافنراضالمحنمل

سبباكانقدومناصريهلعانلئهواسعمدىعلىالمحاباةفيوالتوسع

فىورغمتضدهتكونتالتىوالجماعاتالزمرلتلكنئيجةمنهاكثر

)187(.اسقاطه

سلطةمنتخوفددنفسهملكشاهفالسلطانشكمنهنالكلسِ!

بامكانيةيتعلقمؤثرباييتاثرانفىراجماكانوبانهالكبيرهَوزلِره

وافقملكشاهالسلطانفاناخر.ولذلكشخصباىِالملكنظاماسئبدال

وزيراولادفيروز)احدخسروبنالمرزلهانغنالًمابىالملكتاجعلى

السرهنكامتدحغدماخزينتهعلىومشرفالاولادهوزيرا(وعشِهفارس

خدمئهفىكانالذيهذاالملكتاجالمؤثرينالامراءاحدساونكين
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مفمشاالسلطانعينهفقدذلكعلى.علا!هَالسلطانالىبهواوصى

وعهدولنسائهالسلطانيالمَصرمنشآ-اومؤسساثلشؤونومراقبا

منعددعلىسلطهَالِضا.ومنحهاراضيهبضىعلىالاشرافالطِ

هذهالملكتاجالطفراء)188(.واهمَبللديوانرنيساعنهواخيراالجند

والممارسا-الاعرافبعضيبدلاول!غِربهاتمتعالتىالحظوة

الوزيرصلهَاومنحةحذفاواسقا!مربامكانهكانفمثلاكالدولةالخاصة

)918(.المنصبفهولهعندالسلطانالى

لَش!ويهعنالمسؤولهوكانالملكتاجانالىال!نداريويلمح

لانوذلكالسلطاننظرفىالرؤوساءوسيدبهمنيارابىسمعة

91()ْالملكلَاجلخططمح!ملاتهدلِدايمثلالملكلنظامءاءهما

القمى)اوالفضلابوالملكمجدفيهاعقبالذيالوقت.فىوطموحاته

الملكسدلِد-واصبحمسدوف-وظمفهَكمستوفالملكاليلاصمانيكؤيد

تاجفانالبندارىِذكرهماعلى.واعتماداالجيشعارضالمعالىابو

السلطانعندعنهباعجابولَحدثياحنرامالملكمجدعاملقدالملك

هذاوراءمنبدوافعهشكأييراودهلمالسلطانانبحيث

نابيدهوكسبالملكسدبدمعودودااصبحالملكناجفانالموفف.كذلك

التخلصمحاولةعىاتفالَواالَدالثلالآفانهذا.وعلىنظرهوجهةألى

.%(i')الملكنظامهن

خائون،امتركانمصالحئطابقمصالحهانالملكتاجوعذ

وامعاديهَخا،ينلَركان،وكانتملكشاهبنمحمودالصفرالسلطان

لعرشكوريثملكشاهبنبركياروقيدعمكانلأسهالملكنظامتكره

منبتاثدِرذلككان،سواءفانهملكشاهالسلطانالىبالنسبةالسلطنهَ.اما
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تاجالىمنصبهواصفعلاالملكنظامعزللا،قدامخالَونتركان

محمودالصدرلمحمطوزلِرابالفعلكانالملكتاجان.والواقعالملك

كانالملكنظامبعزلهالسلطانانيؤيدقدامروهوملكشاهموتعند

ظلالذيالملكمجدوزارثهفىالملكتاج.وادخلخاتونبمركانمماثرا

الجيشعارفيالملكُوسدلِدالاستيفاءدلِوانكصاحيمنصبهفى

الملكتاجالانشاء.واشغلديوانصاحبمنصبالىبعدهاوترقى

الملكنظاممماليكيغثالهانقبلفقطاشهرثحطةمدهَالوزارةمنصب

بركداروق.بقواتالنحقالذي

الفوةهوكمشنكبناتالهكهاصهحالسلطان!ركياروقصاروحينما

يزالماالسلطانكانطالماالسلطانعرشخلفثففالتىالحقيقية

)291(.للسلطانمسا!اكانلوكماتنفذكانتاوامرهفانصدرا.لذلك

مستوفىمنصسعلى-الىكمشنكين-الاستاذوزيررقىوقد

واحدائامخعلةاموراانDefremeryفيرميريدي.ويذكرالسلطان

ونسلطننوذ!سهبالسلجوقيةالامبراطوربةفىحدثتقدمشرفةغير

الوزيوفكان)391(.الملكنظامبنالملكعزالسلطانووزيرهذاالاتالكة

كفء،وغبرعاجزاكانذلكمنوالأهموسكيراالخمرعلىمدمنا

وفدرةكفاءةالىلِعزىانماالاموربقاءفانيكنومهما

.,(9)،المستوفى

ويرجعالنظاملهذاالاخرالمويد،بركمِاروىام،خاتونزبيدةوكلألت

مجدمنولسعىالسدسمانى.الملكمجدالىتاييدهارعايةفىالنضل

جاءقدنلممهالملكومجد.عيناهوسُملتعلىالاستاذعلىقُ!هضَالملك

حين!ى.خاتونزلهيدهَكمساىةنفوذهمنوزادالمستوفيمنصسالى
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فيالملكناجوجدوبهذا،الوزارةفىالملكعزمحلالملكمؤيدحل

السببولهذاطموحاثه.ئحقيقاماماساسيةعثرةحجرهذاالملكعز

يكنلمالذيالملكنظامبنالملكفخرادعاءاتاومطاليبالِدفلأله

ئركهامعنةمجوهراتملكيةبشانالملكمؤيداخيهمعمنسجما

اسئياءاستثماراوالاشفاعالملكفخرقررفقد.الملكنظاموالدهم

سلوكهابسوءخاتونزبيدةاتهمقدانه)اذالملكمؤيدمنالسلطان

ألىالاموالمنكبيرام!هلغابعرضهوذلكلهجرها(السلطانعلىواشار

ذلكعلىبركيارصقوواف!.المنصبعلىحصولهمقابلالسلطان

الدولةفيالحقيقيةالسلطةانالعلممعوزلِرا،الملكفخراصبحوبذلك

الافقط.91(الوزارهَ)ْلمَبالملكلفخرئركالذيالملكمجدبايديك!لت

وكان،الاتراكالامراءمعمعركةيخوضكانالذي-الملكمجدان

الباطنيةنظرفىالمسؤولوكانهظهر-لصالحهعليهمالسيطرةيهلول

مفنلاججوفدالبارنك.الامراءمن!داغيالشالاسماعلية

2iسنةفىبرسق i89/1.هـ 0 99 - Iضدالامراءمشاعر

منوقئل)691(عليهفبضالنهايةوفىلاغفاله،فطاللهواالمسئوفي

فهلهم.

السمةالاشهازيةورافقئهاوالمناصرةالمحسوبيةممارسةكلأيثص

الحقبةهذهفيظهركذلك،السلجوقيةالحقبةاثناءللسلطةالبارزة

فىالموظالينوافعالاعمالالشخصيةالمطامحفطاملثالذيالمدى

وفهر.منهمالكفاءةذويالموظفيناولنكحنىالسلجوفيالجهاز

علىالئعاقببمسالةتئعلقواضحةمشكلةهناككانتحيثماانهايضا

صعراميرمنانعرشاعتلاءكانوطالماالسلجوفية،الامارةفىالحكم
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ارتلطهدالمتنازعةالفئاتبمنالنزاعا!فانتقلدداصارقدقاصر

حئىالمخثلفبنالسلاجقةللأ!راءوالاقاربالاخوةبينبالصراعات

هؤلاءادعاءاتبخصوصوالاتفاقالتسويةمننوعالىالوصول

السلطنهَ.اوبالعرشالمطالبين

الامبراطوريةمنالفربمهَالاهاليمفىوالنفوذالسلطةانوبما

لهنمحمدالسلطانموتاثرفىولاسيمافاكثراكثرمجزأةاضحت

حاكمسنجروت!هواًالسلطانلركياروق(السلطانا!ب)الذيملكشاه

الفئاتبيناوالفمًويةالنزاعاتفانرسمياالسلطنةخراسان

اسنفلالااكئرظاهرةاضحثالدواوينية)البيروفراطبة(داخلالمنخاصمة

.للسلطانالحقيقيالئعيرمعفعلياارتباطاارتبطنمطاالاقلوفى

ممزأةاصبحتالمسئوياتاعلىفىالسلطةانبما،اخرىوبعارة

وكل،بيروفراطياتعدةاصبحتنفسهاالبيروقراطمِةفانومنقسمة

لشانالصراعاتانصارها،معتنهيالبيروقراطيا!هذهمنواحدة

والامميازاتالمصالحعلىبنهافنونالطموحبنالافرادوان،السلطة

لهه.الاحتفاظاوالمنصسفىلهالبقاءالمرتيطةوالمؤقنةالمحلية

نهائهاتعمللمالاداريةالماكنةانيلمحلاهذافانيكنومهما

نحوساوسعودومنمصالًرمنيصيههوماالحاكمعنسمئفلبشكل

fortunes،!لهداتحينماانهنذكرالموضوعهذايخص!ماولهدقهَفىأ

الكامنةالفاعليةفلنالنركيةالصمكريةالفنةف!لمنئدارالسلطنة

ولايةفاعليةنصلاوننعلانبمكنلاسنرىكما)الئىالمدنيةللادارة

الفنةئعاوزاتطريقعنكلهةالفثفد(داخلىاسئفراركفصرحالة

نفسها.الصمكريةبنيتهاداخلالصمكرية
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يغيران!حاولنسبيانزيهفرديفشلانمثيرااو!يباوليس

المتمثلةالظروفهذهبالحسباناخذينالعامةالاثمؤونادارةمسار

النخبةمنوالتجاوزاتالتدخلاتوزيادةالاخقيالتدهوربزيادة

واكاداريتجربتهلنايقصخالدبنانوشروانفانوهكذاالصكرلِة.

حكومي.كموظف

اليهعهدحينماانهفيقولللجيشَكمعارضالاداريةحياتهبدافقد

ثمملكشاهبنمحمدالسلطانمال()دارخزينةعلىالمشرفمنصب

الامبراطورلِةفىالصدورفان،السلطانالىالمقربينمنواحداصار

بهللئمَاع)791(المؤامراثتخططِعنيئوقفواولميحسدونهكانوا

وعلىخطا.أيارتكالطلتفاديوسعهفىماعملفانهولهذاواسقاطه.

منلهدلاالميبوذ!الملكخطيرللوزيرنانبابصمافىعينفلألهحالاية

نلكنكهةاوبلبةاللهنداريذكركماللمنمسنيمنهكاناذالكافيالهن

غيرالصدور!نالديوانفيملسأولانوشروانويحدثناالحئهة)891(.

وجدهالوزيرلانيالمرةحسنةاومشجعةتكنلمالوزيرمععفثهان

الاخرينالموظفوناما.مضضعلىمعهارتيطو!ذلكللنشاكلمثيرا

وديةواظهارالبدايةفىلالوشروانالممل!حاولوافقدالديوانفى

النهالِةوفى.ضدهضعنةيحملونكانواانهممنكالرغمنحوهزائفة

بمعارضةالاورغباتهممصالحهميحققونلابانهميشصونبداوا

يامرهماويرشدهمعندماوالاداءالعملعنامتنصاوهكذا،انوشروان

محاولةعلىواتفقوا.الديوانعننياكةواجباتهصميممنشىءبعمل

واخيراألى.وهداياهالسلطانوصلاتمنحوصولعر!لةاومنع
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الظروفهذهمئلفىلمحادرالِكنلملأله،منصبهمنانوشرواناسمقال

وا!داء)991(.العملعلى

وزيرمنصبهوانوشروانتسنمهلذيالاخرالمهمالمنصبوكان

فىكعارضثلأليةعملاسئقالئهبصانهاذمحمود،بنمحمدالسلطان

الشهابالطضانىمننثكونزمرةفانحالايةوعلى.ذلكغضون

ارسلانواميروالحاجي"الكيرالفاسمابوالصفىوالمسنوفىاسعد

ذا!يلاي!قلملذلكلهه.وئحكمتعلطسيطرثفدوزوجنهارغان

لاانايدارةوهممنتحررهبصقرارامدخذاوجيزةمدةبصاستمَال

!خدمانعلىوافقوجيزهَمدةوبصاخر.2()َحكوميمنصبأييقبل

للسلطانوزيرالِصهحلاناقنعذلكوبصالمسترشدللخليفهَكوزير

مسعودا.

فىالزم!رفانمحمودالسلطانعهدحتىانهالقولالمهمومن

هذاوفىوالصمكريين.المدنيينالموظفينمنكلاضمتفدالبلاط

السلطانلنكوسيطالداروكيلمحلحلفدالك!يرالحاج!يفانالوفت

لاناويسئثمرلانواضحامؤثراعاملاكلألتالمهمةهذهوانهل!نك

.للفائدةطللهامصادفنهألىالاخرونيسعىطريفايكون

والمناضرةالمحسولعةاداءكأالملخصةالفاحصةالدراسةهذهان

فدعامةلهصورةوالمناصرهَالمحسو!يةنظاموشالوزير،ألىبالنسيهة

لثؤديالسياسيةالنشاطاتاليهاتجهتالتىالدرجةاوالمدىاوضحت

ومؤامرانهم.الزمرنلكمسنوىالىوالالحطاطالندهورالى

فىالاخرالعاملشيكشفالوزيرتطويعألىفاحصةنظرةوان

ونفىالسلا!جقة،حكمظلفىالمدنيةالادارةفىالاستئرار!محالة
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الى!ادىالذيالموظفينمل!كفاءهَفىالخطيرالتردياوالضضبذلك

السلطة.لجهازالناعلالاداءاعاقة

الوزبر-تجنيد-

الدواوينية)البيروقراطبة(-الطبقةأ

فىيجندون)الصدور(المستوىرفيصوالموظفونالوزراءكان

واالمركزىِالرسمي(المكتباومن)الديوان()الدالًرةالاحياناغلب

اماالادارةفىالمحترفةالبيروقراطيةالفنةالىينتمونوكانوااكليمى

وطبقاالعالًلى.العرفطريقشواماوالئاهيلالتدريبطريقعن

هملوالجدارةالموهبةفان،الملكنظاموضعهالذيالالموذجىللمفهوم

فانبنا،مركمالكن،الوظمفى.السلمفيللتقدمالاساسيانالمتطلبان

واللموظفينالفعلىالثنصمبلِحددانالغالبفيكاناوالتآمرالمحالهاة

والارتقاءللتقدممنظمادارينظامعنالفكرةفانولذا.الاداريين

مف!ونة)2ْ1(.غمرفكرةهىكفاءةذاثوظيفيةمستوياتعبرالوظينى

واموافعمنالوزارهَمنصبالىارنفوافدالوزراءمطمفانذلكومع

.الديوانفىثلألويةمناصب

بداالمستظهرالندفةوزيرالفاسمفالو!فالهو

للخلدفةوزروانه.الفانمالخليفةايامخلكلللكنابرنيساحيانه

فىخطوةخطوةالوظ!فيسلكهفىنفدمفدلكنه،.-اَ

ينالانقبلسنهَخمسينمدةالرسميةوالمراتبالحكومهةالمناصب

بنمحمدالسلطانوزيرالمحاسنابوالملكسصاما)2ْ2(0المنصبذلك

لمحدالادارلِينمنالعديدوانمستوفيا)2ْ3(،ذلكقبلكانفقدملكاثماه
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.الديوانفىالمنصس)المسدوفى(هذامنالوزارةمنصسالىوصلوا

كوزبرخدمسنجرللسلطانوزلِرايصبحانقبلكانالملكومختص

والصيد2(.ومسثوفما)"ْطغرائياكونهعلىعلاوةمحمدالسلطانلزوجهَ

الذيالمرزبانالدلِنمؤلِدامنَالالمتاخريناوالكحقمنالوزراءمن

ناقبلكطغرائىعملانهيبدومحمدبنمسعودللسلطانوزيراكان

ل!يروزيراصارالطغرائىاسماعيلاباوان2(.)َالوزارةاليهتعهد

ملكشاهبنمحمدالسلطانخدمانبعدالموصلفىمسعود

)وفىالمي!هوذيالملكخطيرفانذلكمنالعكسوعلىكطغرانى)2ْ6(.

قبلقدمحمدللسلطانالسابقالوزيركانالذيالميبدي(اخرىقراءة

الىلِرسلانقبلمحمودالسلطانحكمالِاموجمزةلمدةطغرانىمنصب

الاداريةحداتهانوشروانوبداشاه)2ْ7(.سلجوقللفيركوزيرفارس

محمدللسلطانوزيرنائبثمكخازنذلكبعدخدمئمللجيشكعارض

للسلطانمنوزيرايصبعان!بلالثانيهَللمرةعارضاكونهالىاضافة

اباالملكاعزوانالمسترشد.العباسىللخلمفةذلكوبصومسعودمحمد

وااولاكانبركماروقللسلطانوزيراصارالذيالدهسمَانيالمحاسن

الذيالفمىطاهرابوامامدنمِا(،)حاكماالامرعممدا)2ْ8(بادىءفى

فىضرانبكجابيالادارلِهَحماتهبدافالَدسنجرللسلطانوزيرااصبح

مرو)902(.مدينة

لمسفلةممدازالَوضيحاالسميرمىالملككمالحياهَسدرةلناونوفر

كمللكان.الوزارةمنصبالىالوظيفيةالمرأشعبرموظفأيصعود

ملكيتهاتعودالتىبسممرملَعرفاصفهانمنقريبةمدينةمنالملك
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خاتونلجوهروزيراالعميدالاميرالجوزجالىمحمدوكان.للضراسً

منصبهفىونجاحهوالدهمنصببسببالملككمالوكان،سمدرمفي

.رضاهاواحسلألهعلىالحصولناشدااومتطلعابنكرارالوزيربزور

علىترتبوقد،والنصحالمشورةفيعليهيعتمدالوزيرلهداواخدرا

الارسنفراطبة.الطبفةوسطمنزلةعلىالملككمالحصلانهذا

عينكعممدهناكواجبالَهلتسلمبغدادالىالعميدالاميرغادروعندما

جداالمناسبالشخصكانلالهسميرمفىلهنانباالملككمالذلكاثناء

الدينعمادعمالعزيزعبدوان.المنصبهذافىعليهوالمعول

هذهانتهزقدخاتونكوهرعندالديوانفىيخدمالِضاكانالاصفهاني

عبدمنوبثوجيهفيه.يؤثروانالملككص!مععلاقةلياليمالالرصة

ديوانهببةمنزادثالئىمعبنةسياساتفىالملككمالباشرالعزيز

احداصبحماوسرعان(النبيلةالسيدةكهر)والخلأيوناوخائونكوهر

كمالعلىالعميدالاميرالجوزجلألىمحمدضمبوحينمااليها.المفرب!ن

منوطردهابعادهفىضزههشواعلننفوذهئعاظمبسببالملك

يبفىبانالملكلكمالالسماحالمسئحسنمنانخاتوناخبرئه،منصبه

بلكنانبيعاملهاوالطِينظرلاانالجوزجانىوعلىخدمتها،فى

لهاوزلِراوصارراسخا،كمالموقعظلوهكذا.الادارةفىلهكشريك

الىالسلطانعندنفوذهااستخدهتذلكوبعدالعميد.الامدرموتعند

الملككمالوارتقى.المملكةعلىلهمشرفامحمدالسلطانعِنهان

الشخصواصبحمحمدالسلطانحكممدةطيلةالمستوفىمنصب

الدولة.ربيبالمؤثرغيرالوزيروزارةمدةطيلةالديوانفىالمتنالذ

ثلاثلهعدقتللكنهمحمد،بنمحمودللسلطانوزبرااصهحاخيرا
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حياةسدرهَفيذكرهالطريفومن2(.ا)ْالوزارةتسنمهمنسنوات

استمر،الملككمالمعالذكرسابقالعزيزعبدارئبطفقدادارلِا،الكاتب

ارتمَاءمعمعاًالوظمفيالارتمَاءفى(الملكعزيزهذا)اوالعزيزعبد

سنةالىكذلكوبقىكمالنانبفصار،الاداريالسلمفىالملككمال

محمودللسلطانسمتوفيافاص!حالوزيراغيلهـعندما515

)211(.بدله

ال!يروقراطيةالفمًةاحرزتهالذيالنجاحعنقصصاهنكانوكما

النظاميةوالعانلة،وزارية(عوائلاوعن)اماراتوامثلةشواهدفهناك

حثيئةLambtولهلامبتونرفتذكوضوحا.الامثلةباكثرانزودنبالطبع

وذلكالعريعَةاوالمَديمةالعوائللمكافاهَعاماممِلاهناكانمفادها

منهنالكليسولكن،سنجر)212(السلطانعهدفىالمنصببمنحها

واالوزراءمنفعوائل.الحالاتلَلكمنأيفىمتوارثمبدأاومعمار

من!دكانمافاذا،مالوف)213(غيرامرايكنلمالخزاناوالقضاة

العادةفىيرجعهذافانمثلا،ا!يزارةفىبارزينواحدةعائلةافراد

الئىالعانلةاسمومنزلةمكانةاساسعلىيتملمالمنصبهذاانالى

منقري!هالكونهالالشىءعينقدالملكنظامبنالملكفعزاليها.ينثمى

وزيراعنفدالدركزينيال!هركاتالدينوعماد.r()"االملكنظام

كفءغيرانهالسلطاناعئقدانوشروان)الذيمنبدلامس!دللسلطان

كانربماالدركزينىاناملا(مزدهرةغيرالدولةبانراىحينما

سلطهَيهاجموانالسلطةاجهزةالىوالفعاليهَالحدويةيعيدانبامكانه

2(.ا)ْالدولةداخلوالمست!هدينالظلمةاولنك

http://www.al-maktabeh.com



:الاخرىوالاقتصاديةالاجتماعية2-الفئات

طبقةمنشِحدرونانهمالىنزعوافدالاداريمِنانمنالرغمعلى

كافية!درجةومتحركامرناالمجتمعكاناذ،المحترفينالبيروقراطيين

واقتصاديهَاجمماعيةفئاتطبثاتمنالحكوميةالوظيفةبدخوللَسمح

المعليمعلىيحصلوااننالمعنىالافرادهؤلاءاستطاعمااذااخرى

الاخرىهىالمحسوبيةاوالمناصرهَانعلماالضرورين،والمَدر!ي

الطبقةكانتطالمافانهذلكوفوق.الحالاتمنالصيدفىتدخل

-yinالمنغلقةالجماعةنلك!مثلالبيرقراطية groupكانتوطالما

ممنوزير،اًيوزيرا،انفيدو،الساندةهىوالنامرالمنافسةضاصر

لهناناحيلألافبعنفئويارنباطاوالعريفةالعانلةمعارعلىبفمدلا

مستقل.بشكلعملهممارسةعلى!ادرايكوناناملعلىوروية

الطبقةالىمنتمينيكونوالمالذينالوزراءاولنك!نومن

قدكانامىتركيوهو،سنجرالسلطانوزير،يالكاشضالبيروقراطية

Ajالتجارجمرثرولَهعلىحصل . iاميروناصرهجلأيبهالىوقف

ناالاله،وزيرافعشِهالسلطانبحظوهَالكاشغريففازقماج،سجسمان

سفمرانبحيثواسعنطاقعلىمحبوبغيرجعلطَوتصرفاتهسلوكه

القبضالقىفقدوبذلكلَصرفاته.واستنكرأت!ههقدمحمودالسلطان

()216حاكمالىكهلعثئم،اموالهوصودرتغرامةعليهوفرضتعلبه

.تركستانفيمدينة

Iبحصلىاند!نمنخدمالذيالفانمالخليفةوزيردارستالهنط

كانفقدوزيرا،يعِنلكىالاموالمنضخمامالغاوارسلافطاععلى

عممِدوكانالبويهى)217(.كاليجارابيمعلهالتجارةيدماملوكانتاجرا

ص\
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لثرواثهكفايئه!م..دارستابنتطينعارْقدالكندرىالملك

فقدالطار،ابنالمسئضىء،الخليفةزير9jاما.الكبيرة21(الخاصة

ا!ارييناالموظفينويلاطفيختلطبدائمئاجرا.حياتهبدايةفىكان

ام!ريوكانله.وزلِرا)921(فمِنهالخليفةارشىفانهماحدوالى

وهوتاجرا.ملكشاهبنمحمدللعملطانالمشهورلدار!!وكبل

سابقا.لاحطا22(كماكفء)ْوغدرمؤهلغيركانانهاثبتالِضا

كلألتالبيروقراطيةمنافراداانمفادهاالثىالحقدقةفانهذاومع

علىالسلا!جقة،انالىشيرالتجارفنةمنتجندالاوقاتبضىفى

المشاكلاهملوابللَجاهلواددلِبدوحسبماالذينالعباسيينمنالعكس

التاجرمكانةالاوَوفىمدركينكانواحقبمهم،فىالاقتصادلِةوالفعالدهَ

الاقثصاديالنشاطاهممهَمدركمنكلألوامحددوبقدر،مجتمعهمضمن

الاجئماسيةالحياةمعوافدِلآلصورةيتعاملوالموان.عامةبصورة

معئرفينلهدوااكلفىفلألهمالخاصةصمفهاوفقعلىوالاقئصادية

عنوالمناسبالمممالحكومىالاداءفىالدعمالتجاراعطاءباهمية

الحاكمة.الطبثةفىالامكانقدرالطبقةهذهاستمعابمحاولتهمطري!

الِضاويفسرالوزاريةللمناصبالتجارمن!دتعينيفسرماوهذا

الائجاهفىالمحركحاولواقدوالوزراءالسلاط!نبضىانالحقمقة

لهذهاكتصادبهَللمصالحملاطمةغيركلألتالدىالسياسةفىالمعاكس

الجماعة.

المحاسنابواتملكأعزبركداروق،السلطانوزيرانيذكرفمئلا

الئىالطقةالئجار،لطبقةخاصبشكلمؤيدااوميالاكانالدهستانى،

بهمسلمامروالمناجرةبالنجارةاهتمامهوان،وزارتهخكلانئمثمت
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)وهىالمكوسالغواددوالوزراءالس!مِنمنوالعدلِدكنَمِرا)221(.

دائماوكانتالكمركمهَ(الرسومعامةوبصورهَالشرعيةغمرالضرائب

علىفرضهاعنواحجموا.الحكومىللدخلمهماماليامورداتمثل

خفضفدالخلمفةوزيرشجامفابو.اليهاعة.--اوالتجار

بعدالمكوسهدْمحمد01،)222المكوسوالغىالاسعار

)223(.السميرمىوزلِرهوفاة

مسلمينكانواهؤلاءلانمطنمدىالىبعضهميفترضوربما

.(flu)السلطةفىمسؤولينا!ماءكانواالثجارواندينياومتعلمين

الىنزعواولالهم،كذلكيكونوالممنهمالاغمالجزءوفىانهمكر

الذلِنالتجاراولنكانواخقي!ها.مهنهملعَيمالاحتفاظاوالابقاء

الاسلا!مةالقيمثطبي!فىقلمِلبشكلاداريااسهمواقدلهالسلطهَارتبطوا

اساسا.الالَيمتلكتطبي!اعاقواوربماالسياسىالمناخفى

اولئكجانبالىالسلجوقىالعصرخلكلآخرونوزراءهناكوكان

واقتصادبةاجتماعيةفئةيمثلونوكانواالدثارطبقةمنجاعواقد

الفنةلِمثلونكانواالذينالمحترفةالبيروقراطيةالفنةتلكعنتخملف

بنالناصرالخلمفةوزيروالدفان.الاصلفارسيةالارسنفراطية

هبيرةابنالوزيروالدفكان22(.بظاد)ْفىاللحميبعكانمثلاالفصاب

علىالحصولفرصA.ALAIلتفئحالعلمطليعلىابنهحثوهوعاملا

)اوشهرةالاشخاصهؤلاءاكئوانالفول)226(.ويحتملافضلمهنة

سلمارلَفىحمثالاخرىوالافنصاديةالاجئماعِهَالفئاتذلكثنعكس

فكح.ابنالدركزينىالقاسمهوالوزارة
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اك!روهيدركزينمنالالَريبهَانساباذمدينةمنالدركزينىكانا

اهلكانوااهلهاانالدينعمادقولالاعلم)227(،وحسباقليمفىمدينهَ

فىلشِلمذاصفهانالىالفلاحوالدهارسلهوائم)228(.فمَدفسق

.فاستخدمهالإقلبمموظفىمععلكا!سسيوًالدزكزينىمدارسها،ويدأ

من.وادراكاالدينعمادعمالعزيزوعبدالصميرمىالملككمالاولا

فىومرافقيهمحمدالسلطانوزيرانتفيدالتيبالحقيقةالدركزشِى

الحالَ!هةهذهخلكلفاعليتهموعدمكفاعتهمءماثبتواقدالديوان

بنعلىالاميرالك!رالحاثيالىوالنفوذالسلطةبتحولمنهواحساسا

لهذاكوزيروظيفةثامينفىافلح،فانهللمنصسحديثاعدنالذيعمر

علىوسلطنهسيطرتهئوسيععلىالحاجبشجع.وددالحاجب

الحصوليحاولان(والمستوفى،ونصحهالملككمالالوزبرالوزلِر)وكان

(،وبذلكالسنصغيركانمحمود)الذيالجديدللسلطانالوصايةعلى

املالطريقةموافالَته)922(.وبهذهدونمنامراًيصدوريمنعفانه

لهينالوسيطهويكونانارادوربماسلطتهمنيزيدانالدركزينى

وانذلكالملككمالادركسنجر.وقدالسلطانوعمهمحمودالسلطان

سنجرالسلطانمععلاطاتهونوطيدتاسيسفىافلعمااذاالدركزينى

احماطفىناجحانفوذا؟فكاناكثرسيصهحانعمرلنوعلىفانه

فىافلحسنجر.واخيرامعمحمودهصالحةهنبنفسهوثمكنمناوراته

غولةمنالدركزينىافلتالدركزينى.وفدواعتق!عمرلهنعلىقتل

لهصديثاكانالذىِألدلِنiUaوالدمن،بوساطةحالاية،علىالاعدام

استعملالذيالؤيزعماد(عد)عماخيهعننيابةالرحمةوالتسى

فىواعقبهالملككمالهـاغديل515سنة.وفىالملككمالعلىنفوذه
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بعدالسلطانناييدفقدالذيالملكنظامبنغمانالملكثسىالمنمس

رفضهالكنهالمسئوفىالعزيزعدالىالوزارةسلمت.غدنذسنتين

التعاونعلىمعهايفوالذيالدركزينىالىتقل!دهااوتسليمهاواقترح

23(.الاميراطورية)ْرهَادافى

الىانهامعمفصلهَروايةتصالتيالبنداريروايةعلىواغمادا

بانهاالِاهامصوراالامبراطورلِةاحوالالىاشار)231(فعَدمنحازةحدما

سهجرفلاحاول،فكانالاولىالدركزينىوزارةخلكلمتميزةتكنلم

الذيالو!تفيمحظورةاجراءاثوزارلَهاثناءادخل!واقعه،وانهصلته

معتنازعمسموحةاوشرعهَكلأيتاخرىاجراءاتحرماومنع

اغتالالذيفهوللدماءمريقاالماطنيهَ)الاسماعلية(،وكانودعمالن!لاء

،عنبمنعهالدركزينىالدبنعمادائهمالن!لاء.وفدالاحرار

غدماالاسماعلمة)الباطنية()232()الموتيوذلكفلعةعىفصد،الاسثحواذ

،وكانالمطافنهايهَفى!تلهماعلىاقدمثموالفهشيركيراميراستدعى

)233(.اياهاستدعالًهغدالقلعةمحاصراالاميرهذا

كمستوفوظيفتهفتركالدركزشِىاعمالمنال!يزعدتضايقلقد

السلطانفيلِؤثرانباملئقمه؟وذلكوموضعالسلطانخازنوصار

المَىمحمودالسلطانفانالدركزينى.وبالفعلالوزيرضدالطريقةلههذه

الوزارةفىخدمالذيشروانانولهدلهالدركزينى،وعينعلىالقيض

!المتصارعةالفئويةالنزاعاتلسببيستقيلانق!لسنةمناكل

ارتكبهاغلطهَاكيرفانسِطرال!حط)"23(.وحسبماداخلفىلهوالمعادية

افلحالدركزيني،الذيالسابقالوزيرفنله!م!زارةدستعلىوهو

لِر.كوزمنص!طالىاعادئهفيفصيروفتبصمناصروه
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قبلىمنوالفسادالرشوةشجعقدالدركزشِىبانشروانانووعقب

تحقمِققصدبانهنفترضان23(.ويمكنناارغان)ْارسلانالكبمِرالحاجب

،الذينومرافقيهانصارهمنبدلاالكبيرالحاجبمصالحمعمصالحه

شِقيكنلمربماالدواوينية)الليروقراطية(المدنيهَ،الذينفىيعملون

الدماءسفكفىنهجهفىشرعحنىثلأليةعملهتسنمانبهم.وما

بضمنهمالدولةفىواللارزينْالمهمينالاشخاصابادهَمحاولاوالقتل

هذهافعالهجميععرضتالدبنية.وقدالفئاتمنواشخاصالقضاة

شِسلمالخلملةالىتوجهفانهالحالاتاحدىوفيالسلطانيرضىبشكل

المراسع)236(.بضرسمدا

ظذالذيالعزيزجمدمنالتخلصالاساسالدركزينىهدفوكان

هذهحانثكاملهَ)237(.وددسلطةلينولىطريفهفىحائكيففوحده

فدرهمبلغامحمودالسلطانعلىالوزيرفعرضالفرصة

محمودالسلطانطاليالعزيز.وحينماعبدسجنمقالهلدينار0000053

ارسلذلك*ثمدفعهاستطاعماالاالدركزينيلِدفع،لمالمبلغبهذا

عمادوعموالدالؤ!)وهمعهداخوةعلىللف!هضاصفهانالىرجاله

مللغمنعلبهئبفىمابدفعانلاجلوممنلكاتهمئروانهم(وصادرالدين

ثوفيالوزير،لكنهحيلفىيشكمحمودالسلطانلهدأ.اخمراOy)38العرض

الرركزينىاحتفظلهحقه،وبذلكشىءأيينفذانهـقهل525سنة

المهيمن.بموقعه

مسعوداخويهكلنمحمودموثبعدالمنازعاتاندلعت

وحينما.داودسنجريوابنهالسلطانمنمدعوماطضلوطغرل)وكان

غيرطضلمائماصانمعصزيرهالدركزينىاصبحسلطاناطفرلنصب
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لاميرسيئةمعاملةمنعملهمالهيقرلمانهاذالدركزينىازاءودلِة

الدركزينىاسمطاعفالَدذلك)923(.ومعالسابقطغرلالَابكوهوكيرشبر

الدركزينىدانقدال!فداريانتقرلِبا.معتماماطفرلعلىيسيطران

الامراء"2(.فاضطهاده)ْالفينباخحيةيعملانهاساسعلى

جميععداءاثارفانهعامةبصورةادارلَهولسوءاموالهمومصادرة

الدركزينيخافهالذىِالخليفة،!ضمنهمالدولةداخلتقري!هاالفاصر

علىاص!هحتوحياتهعملهفانحالكل.وعلىوسلطتهفوتهلتنامى

النهاية.وشك

سنجر)عندالسلطانمنالموفعةالاوامرمنعددعلىولحصوله

نامحمودبحجةموتهـلي526سنةفىالجبالاقليمالىمجشِه

،فانهخراسانالىسنجرعودةلهصالمملكةلادارةضروريةالاوامرهذه

Cartالمطلقةسلطثهاستخدم blancheدونهنالعزيزعبددتلفي

عليه!بضهذاعملهمنيومااربعيننحو.ولهعدنياتهعنطغرلابلاغ

الوزراءاكنَرمنواحدحمِاهَسدرةانتهتوهكذااربا،ارباو!طعهطغرل

العائلةحدودعلىخارجاموقفاالَخذالذيالرجلوظلمافساداالسلاجفهَ

افضلضدانماالدولةلصالحيعملالمواثَرَنَةطموحهلكنوالحزب

ناخذانعليناشِبغىكانوسواءاصلهامرمنيكنومهمامصالحها.

وممارسةالسلطةالىالدركزينيص!دقصةفانلهالحسيهان،ذلك

نفويضفيواحدفردبهايسنطعالنىالدرثةنوضحانماالسلطة

المنظمة.السلطةبناءاواليكليةجميع
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جؤافبه:3-اعلبارات

الساملأليينزمنمنذاراضيهمفتحثالتىالاهالىمنالنخهةحاولت

نفدبمهمطرلِقعنوذلكوحضارنهمالحضريةفبمهمعلىالمحافظة

ا!بواقدالسلاجقةانوبما.الائراكللالاتحينكاداريينللخدمةعرضا

الحكامالىولاءهمحولواالاداريالجهازفىالاداريينفانالغزنويين

قدالسلاجقةالوزراءفانوهكذاخاطر.طيبعنبهمقبلواالذلِنالجدد

الاغلبمةانمعمخثلفةوافئصادلِةاجدماعبةفناتعدةمنانحدروا

يمثلونوهمتقل!دمنسانداكانوماوالتعلعِالتدريبعبرجاءثمنهم

مل!فدةمنجندثفدكلألتالنىالمحئرفةالببروفراطبةالطبفة

.وخراسانايرانفىالارسئقراطيةالاراضى

التىالمداتئلكمنانحدرواقدالاوائلالسحجقةفالوزراء

الساملأسِينبلاطاثفيخراسانفىئدريبهااوئطيمهاعلىحصلث

فيهناك.ول)1"2(فانBowenلهاوناليهاشارلماوطبفاوالغزنويين.

طغرلبكخدمو"اوالكندري)212(فدالملكعميدفبلشخصياثاربعالاقل

.ام550سنةفىبصادالسبقةدخولفبلكوزراء

3!ا!3)يفىسالارلِدعىواحدرجالالارلهعةهؤلاءاولوكان

قهستان،اقليمفىرئيسةمدينةوهىبوزجان)Lord)،)2"3العاهل

منفانهالمدينةهذهرنيسالسالارانوبما.خراسانألىادارياتابعة

عننيابةمينةحكوميةسلطةلهنجاحندبراوسيطرفدالمحنمل

فىوالبارزينالمئيمينالمواطنيناحدكانلهانهذكرفقدالغزنويين)4"2(.

كانألهيذكرالوزراء()اثاركناليهؤلفانوالمهمنيسابور،مدينة

ممننيسالهورفيالاجمانمنو!دولاله24(.)ْخراسانعاملحينذاك
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الشالَمِ!غيرطغرلبكباخرحبوافدالغزنولِمِنحكمسوءمندهَداكان

ظهروعندماام.380عامنحوفىهناكعممكرعندماينالابراهعِ

الذيالنظامالجديد،الحكومىالنظامادارةالسالارمنطلبطفرلبك

ناالراونديولِذكرالمحام!ه.الىالسلجوقطِ)6"2(الفتوحاتاضطرلَه

الاولىرسالطَطغرلبكوجهغدماالوظيفةاوالمنصبفىكانالسالار

مالياوموظفا"وزيراالوقتذلكفيكانوانهالقانمالخليفةالى

stewardقدانهوالظاهر.للسلاجقةوم!هعوئا!)7"2(ووكيلاداروكيلاو

قصمِر)8"2(.بوقتذلكبصلطفرلبكالخدمهَعنتفا!

ابن،ا+نمِر)9"2(ابنذكركما،فكانالئانيالسلجوفىالوزيراما

احدعلىاطلققدكانلمَبوهوالرؤساءبرنيسعرفالذيميكانيل

ووالدهممكائيلابنكان2(.الالَائم)َالخلدفهَوزيرمسلمةالنعمهابناء

عنمسؤولاوالدهوكانالفزنوي)2ْ1(،القصرفيكموظفدِنيعملان

اسرهوفد(.r'ومس!د)2محمودمنلكلالمناسياتاوالمراسيم

ذكرهلماوط!هقا.ا350الؤنويين)2ْ3(عاممعمعركهَفىالسلاجالَة

طفرلبكخدمةفيميكانيلالندخولزمنعنواضحاليسفلألهباون

فلألهحال،ايهَوعلىاقل.بوظيفهَاوكوزيراولاعملقدكاناذافيمااو

هوكما01-53ا520عامالوزارةفىوكانطؤلبكوزيراص!حقد

فىكاتباعندهاكانوالذيلهالمعاصرالباخرزيمنمتحقق

ميكانيل.2(ابن)"ْوزارة

2(.)َسلجوقيوزيركثالثالدهسمانىمحمداباباونويدرج

بهذالِحظىمناولكانانهولِذكرالملكنظاملقميا+نيرابنويطيه

اسمهالكندريالملكعميدقبلرابعاوزلِراهناكانويبدو)2ْ6(.اللقب
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Umarakةالرباطى)2ْ7(عمرك -3! Ribat.وزارهَباونولِضع

وذلك4551سنةفىالرباطى)2ْ8(ووزاره5301َسنةفىالدهستانى

وكان01أ-52053سنةفىالوظيفةفىكانميكائيلابنلان

.5501عاماد)2ْ9(بصطغرلبكدخلعندماطغرلبكخدمةفىالكندري

كندرفىفارسى)دهقان(ارضمالكابنالكندريالملكعمددكان

انهتتفقالمصادرجميعانغدرالمبكر،تاريخهعنالرواياتوتختلف

بهاوصىفدالاساسهذاعلىوانهالعربمِةاللغةفىجيداعالماكان

العرلطةلاللغةمثضلعسكرئير)كانب(عنيلحثكانالذىِطغرل!كعند

ابانالرسائلديوانفىالملكعميدوعملنيسابور.فىالسبقةلبخدم

عامنهايةنحوفىوزبرااصبحانهويحتملميكانيل26(ابن)ْوزارة

وبضعةسنواثثمانىمدةالوظدفةهذهفيوعمل.5501او4501

طغرلبك.موثبعدمنصبهفىارسلأنالبالسلطانثبتهوقداشهر،

احدلِشاركهانفيير!لا،الملكنظامأي،ارسلانالبوزيروكان

فىنجعلذللظالصد.كثيرةوبطانتهالكندرفينفوذمنخوفاالسلطةفى

معروفةوئرجمةتاريخوله،الملكنظاموكان.قتلهثماعئقالهتدبير

الالتحاققبلالغزنو!ينخدمفدوألهايضافارسىدهفانابنجدا،

كلأسهاعثمانواسمهدارهوكيلوكان.ارسلانالبوالدداود!خدمة

النىالمنوفرةالئرجمةفانذلكعلىفضلاشنة)261(.لسلطانسابفا

هؤلاءليسانهمفادهاالنىالحقيقةالىتشيراساسيامصدراتص

ولكنالشرقيةاكالمممنجاعوااوانحدروالمحدففطالاوائلالموظفون

ألذاككانتهراتبهاواعلىالمدنيهَالالارةمستوياتاعلىانايضانرى

الأمرهذاوظل،فارسبلاررمناوالخراسلأليةالبيروقراطيةتشغلها
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بركدارو!السلطانبنببن!مبراطوريةالرسمىالمعَسبمبصحنى

سنجربسلطنةمؤخراالاعترافهـ)262(وحمَى794سنةفيومحمد

.خراسانفىالرسمطَ

بهؤلاءتحيطالشكوكمنكشِرهناككانالبدايةفيفانهوطبيعي

احدكانهذا.ولعلالبويهيهَبالسلطهَمرتبطدنكانواددالذلِنالاداري!ن

منحعنالاحجامعلىالحكاملِحثالملكنظامجعل!التىالاسباب

سوىالافرادمنأيالىالاداريةالمسؤوليهَذاتوالمناصبالوظانف

السامانممنحكمتحتللسنهَمعفلاخراسانظلت)طالماالخراسانيين

-:الغزنويين(و

هناكيكنلمارسلأنوألبوطغرلومسعودمحمودابام"ففى

الاماكنفىالظهورعلىالجرأةلهرافضىاويهودياوزرادشمَى

ادارواالذلِنهؤلاء.وانصمشخصامامنفسهيقدماناوالعامة

وكتاب)منصرفين(محئرفمنمدندينموظفينجميعاكانواالاتراكشؤون

لِسمعولمالشافعىاوالحنفىالمذهبالىلِعودونالذلِنخراسانمن

لمالاتراكان.والواقعوجباهَكمابايكونواانالعراقمنالبدعلاهل

منالناسهؤلاءانلِمَولوناطلأكَا.فكانواوظمفمااسمخدامهميعتادوا

ئابتةقدمموضععلىحصلواماواذانفسها،ومؤيديهمالدلِلمديلألهَ

ازعاجاويحدثواالاتراكبمصالحضرراسيس!بونفلألهم

لذلكبيننا.ونتيجةلِكونواانللاعداءنسمحلاان.فا!ضلللمسلمين

حالةالىوصلتالامورفان.والانالكوارثعنبيدايعيشونفلألهم

لهالائراكمنتركيكلبهم،وانعجفدالمَصر،والديوان،البلاطبان

يأعرقلة،وهدفهمخلفهيمشوناكرادهؤلاءمِنعشروناوعشرة
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لكسبالالَصرخدمةفىالدخولمنمنهمالقلةحتىالخراساندينمن

وينذكرونالناسلاءهوًجورالاتراكسيدركمايومهنا.وفىعيشهم

والموظفينالكتابمنخالياالديوانيكونكلماتى،عندما

2(.6)3اسانيمنالخر

فىالمؤثرةالشخصياتاحدامرهفداخرسلجوقيسلطانوهناك

التيالواجبا!ينجزونرجالعنللبحثالشرقالىبمجهبانالدولة

الخطيبىاصفهانرنسِ!دوافعفانذلك.ومعالامبراطوريةالدهالَحداج

ولماللباطنمهَمؤيداكان.فلماالملكنظامدوافععنلَماماتخملفكاتَ

لَواقاكانيبدوفانهالدركيةالهيمنةمنمستاءكانوربمافارسداكان

وكذلكدبوانهموظفىضدملكشاهبنمحمدالسلطانفىالتأثبرالى

تعاطفااكثركانوارلهمااشخاصمنبدلاالوظيفةاوالمنصبليضمن

اولاالخطيبىعملفقدهدفهتحقيق.ولاجلالخاصةنظرهوجهاتمع

الشكلالقاءذلكليسعهواصلثمالسلطانغدحظوةكسبعلى

هؤلاءانلهبالتلمعحالدولةفىالصدورالمهمينالرجالهنعددبشان

الاسماعلبة.وحينماالباطنيةمعمئعاطفينانفسهمكانواالموظفين

فىالديوانموظفىهنالصلِدكانلماذامحمدالسلطانمنهاستفسر

فىالمهمينالاشخاصانقائلاالخطدبىفاجابشكموضععهده

دلِنرجالوكانواخراسانمنوجدهمحمدوالدايامكانواالامبراطورية

تطَرفرجالوهمالعر)قمنهمرجالهواحسان،وانوورع

اولنك!مفضيلوشرعالرلًبسصدقفدالسلطانانوغلو.والظاهر

فراحواالخطيهىومؤامرةحيلةاكئشفممنالخراسلأليينالموظفين

،ومعالمنامسالىكالوصولويطالبونالمرأنيعلىالحصوليحاولوبئ
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الخبرهَوتنمَصهمومغمورلِناميينكانوامنهمالصلِدفانذلك

عنتلميحاتالِهَيثرلمانهيبدوالسلطانانالبنداري.ويذكروالكفاءة

الفرلمحةهذهفطِترعرتحيثللباطنيةمأوىكانتخراسانانالحعَيقة

كان!خراسانان،وكذلكالامبراطوريةاجزاءجميعالىاننشرتومنها

فهرها)214(.لِمكنلاالتىقلاعهماوبحصونهملَعجئزالوما

الجوزجلألىمحمدعدِنقدالسلطانانلاحقةحقبةفىنقرافنحن

لالهديوانهفىمنشناالعراقوعميدخائونلكوهروزيرالعميدالاممر

26(.)ْجدارتهبسببوليسخراساناهالىمنكان

الامبرأطورلِةمنالغربيةالاقاليمفىحتىالاداريالملنفاناذأ

والعرفالاصلفىخراسانيامختلفهَعواملولعدةالاساسفىظل

السلجوفى.العصرطبلةوالنعلبموالندربب

السابقلِنالموظفين-استخدام4

فىالمستوىرفيعىواغلبية)الصدور(الموظفمِنالوزيرانمع

منبنحدرونوظلواخراسانيةاصولذويالعادةفىكانواالدلِوان

منعددبشانالخطمِبىوثعقييالملكنظامنصيحةمنكلافانالشرق

هو،كماهناكانمفادهاحقيقةتؤشرالسلطانخدمواالذينالعرافيين

مسلممنلِكونوالمممنالاداريالم!ا!ماءمن،الكثيرواضح

ندرةفانذلكعلى.علاوةفارسيةاوخراسانمهَغيراصولمنواخرين

فيالاطرافمئراممةالامبراطورلِةادارهَلتدبمرالمدربينالموظفمن

تدرجهمؤهلشخصكلخدما!اسشَمارحتمتقدالاولىالحفبة

الاشخاصلَمضمنالالَوائمتقرلِبا.وهذهقائمثهافىالسلجوقمِةالسلطات
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احدوهوبنكدِربنهزارسبامئالالمستقلدنشبهالصدورالبارزلِن

العربللزعماءالوكلاءاووالموظفدنالسابقينالبويهدينالموظفين

الاخرلِن.المسثقلمنوالحكاموالاكراد

خدماتعلىالاحياناكثرفىالأولالسلاجعَةالسل!طيناعدمدلقد

.فمَدللبويهيينحليفاالسابقفىكانالذيالكرديبنكيربنهزارسب

الحكامولهعضطغرلبكبمنمناسباتعدةفىالوسبطدورهزارسبادى

بينهـتوسط484عامففىذلكعلى.ومثلاالمحلدِينالمستقلين

من)266(بدرانبنوقريثم!دبيسبنالدولةونورجهةمنالسلطان

طفرلبك)267(بدنهـللتوسط451سنةفىاستدعى.وكذلكاخرىجهة

الدولهَ.ونور

وزيرالكندريالملكعمددلَعلِينمسألهَالىبالفعلنوهناوقد

ذابويهىاممراخرالرحعِالملكسابمَاوزيراوكانسصلابيطغرلبك

حكمايامادبصشحنهَآئينجوهر)268(.وكانالعراقعلىمشرفاعينه

البولِهى)926(.كاليجارابىللاميرمملوكاالسابقفىملكشاهالسلطان

كالَباعملقدالمالَتديالخلمفهَوزيرشجاعابىوالدوكان

وزيرجهِربنالدولةفخر27(.وكان)ْالكرديبانكيربنلهزارسب

الزعالنرديمروانابنعندذائهاالوظيفةفىخدمقدالقالًمالخليفة

وميافارفين.v(2بكر)1دياروحاكم

وموظفيالسلطانهوظفىبينالتشابهاو5-التماثل

الخلبفة:
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للخليفهَا!ارييناالموظفينانالمناقشةهذهضمنوردلفد

والتجنيدالنسبيةالاصولفيمتماثلينكانواوالسلطان

عندموظفاكانالذيميكائيلابنانمفادهاالمَى.فالحفيقهَوالتدريب

كاتبالمحارباحدهونيسابورفىكوزلِرطغرلبكخدمقدالغزنولِين

حملقدالموظفينهذلِنكلامسلمهَ،وانابنووزيرهاللَائمالخليفة

فىالمكشوفةالسلاطينمحاولةذكر.وانمايوضحممانفسهاللقب

الاداريالم!انالفولالىنوحىالخلبالةوزبرثمينعلىالسبطرة

واحد.طرازمنكانالبيروقراطيتينالطبقتينلكلتا

والسلطانالخليفةمنكلاخدمفدالوزراءمنالصبدفانوالوفع

(هوالدولة)ربيبشجاعابىبنمنصورابو.فالربيبمناسهاثعدةفى

خدمقدسابقاكانمحمدبنومحمودملكشاهبنمحمدالسلطانوزير

ناالسابقفىاطلفا.ولقدقبلهوالدهفعلكماايضاكوزلِرالخليفة

وزلِراايضاكانسلجوقي!نلسلطانينوزيراكانالذيانوشروان

للخليفهَوزيراايضاالملكنظامبناحمدعينالمسترشد.وقدللخليفة

الذيالمعالىاباالملكسديد.وانملكشاهبنمحمدالسلطانخدمانبعد

بنلمحمودمنشئاوبعدنذلملكشاهالجيشعارضمنصبيحملكان

اطلقهذا،لكنالمعالىابوسجن.وقدللخليفةوزيرااصبحقدملكشاه

7iسنةفىسراحه iالذيبركداروقالسلطانالىهارلهاهـفولى

مشرفا)272(.جعله

اصلمنانحدرواالذينالخليالةموظفىانلِبدووحسلهماولكن

فانذلك.ومعالسلطانالىبالنسبةالحالهوممااكثروعراقيعربى

911

http://www.al-maktabeh.com



الاالَاليممنواسعبشكلجندواقدالرتبرفدمىوالادارلِينوزيره

الشرقبة.

الوظيفيالملن6-مشاكل

الدراسةهذهكشفنهاقدالعاملمنمل!فىضعفمظاهرعدةهناك

فىلِظهرحسبماالامكانيهَعدمهىالاولىالوزير.فالمسالهَتجنيدعن

جداالكثدرةالمناصبءلملوالمتعلمينالممدربدنللرجالكافدةتهينة

جدا.وانسرلِعبشكلنتوسعاخذثالتىالامبراطورلِةهذهفىالمتاحة

التىالعواملاحدكانربماالممدربمنالموظفينلَهينةفىالعجزهذا

منحفنةبايديالسلطهَتتركزوانالمنصبتصديةالىادت

العميدالاميرفانبنامر.وكماالملكنظاممنهحذرقدامراكراد،وهو

وزيراكانفقدواحدانفيمناصبثلثةتولىاوشفلقدانهلِبدو

بنمحمدللسلطانوطغرانياادبصفىوعميداسميرمفىخائونلكوهر

ايضاكانفقدالنسويمنصوربنمحمدخراسانعميد)273(.اماملكشاه

وزيراالدركزينىعينv(.وقد12)"60هـ/2644سنةللبصرةعاملا

نائبعلىاعتمدبانهوسنجر،علمامحمدبنطغرلالسلطلألينمنلكل

27(.سابالَا)ْبنامركماسنجروزارةفيله

فاننفسهالانفىواحدمنصبمناكئرلَولىمسالةالىيضاف

منالاولىالمرحلةفى،ولاسمماالمناسبمنانهوجدواالسئجقة

الاشخاصمن!دوعلىالسابمَينالادارلِمنعلى،الاعتمادوجودهم

والموروثاتالمفاهيممنمنوعةنشكيلةيمثلونكانواالذينالمعنين

اعافةالىادىفدالاداريبنلاءهوًاس!ئخدامانالواضح،ومنالادارية
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القدلِمهَالقىِلاستبدالومعيارلخجراءوسيلةاولنظامممِاروضع

منغالبيتهاطبق!ؤبالِديالسلطةلَركزفانذلكعلىجديدهَ.فضلاباخرى

بمِنولمحائماموجوداكانطالماالذيالتوترقؤىقدفارسياصل

فىنسجالذيالفارسيالتفكيرمنالالماطوثلكالاسديهَالالِدلوجيهَ

.الغاؤهاوابطالهيمكنلاالذيالنسيجذلك

مؤسساتمنلكلالوظدفىالم!بانالحقيقةفانيكنومهما

جماعةوجودعنالقولصحةاكدتقدمتماثلوالخليفةالسلطات

-inخاصةبمعاملةاعضاءهاتؤثرمتماسكة gropeالبيروقراطهةفي

والادارلِينالوزراءمناصبمنهاتحدرتحيثالمحترفةالدواوينمةاو

واالقوةهىالحاكمهَالنخبةانتفريبا.وبمااستثناءدونمنالاخرلِن

الواقعفىتختلفلمالدواوينبةالطبقهَهذهفانللحكومهَالمدنطِالسلطهَ

بتدريبهاربمايتعلقماباستثناءسابمَتهاعنقليلااختلافاالا

هذهكان!مدىأيالاتى:الىالسؤالطرحالصحيحمنوثقافتها.ولعله

روحوخلقالاداريينمنجديدةطبقةخلقفىفاعلاعنصراالثالَافهَ

؟.الاداريةللممارسةجديدة

وئدريبهالوزيرثفافة

انموذج:-المدرسةأ

جللِكرسونالاباءكانالملكنظامعهدفيانهالدينعمادلِحدثنا

مجلسفىِلِسهموالكىربمااولادهموتثقمِفتدريبالىاهممامهم

امناءكانواالذلِنهؤلاءانلحخظانالملكنظامالوزير.واعتاد
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ملثمةاكثرهمالمناصبالىللوصولتدربواالذينولمحادرينوناضجين

لهيبنىفانهاسشَنانىبشكلمدميزادنقيهايكدشفكان.وعندمالهم

بمكتبهَ.ففىويزودهاالدولهَممدلكاتمنالاوقافعليهاولِالَفمدرسة

يحملونوهمانثشرواالذينالكتابمنمممازهَفئاتظهر!عصر

فانهذامنالحكوم!ة.والاكثرالمنامسليشغلواالمهنيةرسالمهم

ظلتبالعلماءالخاسهَوالمؤسسا!للنابغمنوالادبيةالعلمطِال!جمعا!

منواحدكلمؤهلاتفحصالاالوزبرعلىكانمستمر.فمابشكلتعمل

معرفمهمسعهَعنوشمتفصىوشاملادقممَافَحصاهؤلاء

يصبحونباكاليمالمتعلقةالشوًونيعرفوناذين.فاولدكوخبراتهم

المرقية.وكاتَعلىلِحصلونالترقيةيستحقونالذينحكاما،واولمك

واالدراسةمواصلهَفىلِرغبونالذينلاولئك)الرواتب(تمنحالمشاهرات

وقمهمجليكونوبذلكاخرىطرقفىتعلموهمارصدفييرغبون

الىالاشخاصهؤلاءيرسلالاحدانبعضلِدملمونه.وفىممالر*ندفاع

بالهيبةامدادهابفمِةوذلكتعليميةتسهملاتفيهالَوجدلاحيثمناط!

المعرفهَ)276(.لنشروكذلكوالممام

لِمثلربماالبنداريعندالمذكورالمشهورالمقطعهذاانومع

حاولالملكنظامانجداالواضحمنومئالية،ولكنفدهامبالفاصورة

المدرسةخل!منالدينيةالمؤسساتمعالحكومةسساتموًيربطان

كلاانالبنداريكتال!فىروايةعلى.واعتماداللتعليمصيغةاوكنظام

فىنفسهالثعليمىالنمطيتلفونكانواوالديندينالاداريدنالموظفينمن

فىالدولةذلكبعدسيخدمونالموظفينهؤلاء.وانالملكنظامعهد

هماوالجدارهَالموهبهَاكثر،وكاتَبشكلتل!مهمالمىالوظمفة
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العحاتعنالنظرالوظدفة،بغضفيللتقدمالاساسيانالمتطلبان

نافىشكادنىهناكالتارلِخيهَ.ولسِىالخلفيةاووالمنزلهَالعائلية

اخمَيارهوالطريفةبهذهالعالىالمعليملتنظيماولتاسسِ!الدافع

علىالابقاءفىكانالمركزيهَوالسلطهَالوزلِرهدفلان،وذلكاكضل

بالحدالاخلكىالاساسوفقعليها.وعلىوالمحافظةالسلجودمةالسلطة

ئقومفدالمدرسهَرعايهَاوالرسميةالاجازةنظامالئقدير،فانمنالادنى

منافسةفىيرغبونكانواالسئجقهَ:-لانهىاسبابءهَاولسبب

تألِيدخلالهمومنالعلماءتأيمدعلىللحصولمصر.اوفىالفاطميين

منطبقهَ(لخلقانذاكالسائدةالنظروجهةعلى؟او)اعتماداالاهالى

التىالجدلِدةوبالروحالجديدةبالفكرةمتشربةالتقليديةالبيرودراطية

)277(.الاداريالنظامعليهااسس

الفاطميدنزمنقبلالاسحىالتعليماوالثقافةانعلطاتفقومما

اشرافلِكنلمحمِثالرسمياتعنوبعيداطليفااوحرانشاطاكان

الرغمعلىانهمباشر)278(.نَمغيراشرافاكانبلمباشرااشرافاالدولة

،فانالخاصاوالشخصىلاإهتماملَركقدالابئدانىالتعليمكونمن

بمناصرهَنمعل!مسألهَصارالمدرسةمستوىفىالعالىالتعليم

الدعوهَفيوالرغبةالدينيةالحماسهَمن،انطلاها،كالفاطميينالدولة

رعاباهمتئميفاوتعليمالىذلكوراءمنس!افانهم.لذلكللدولة

لخدمهَومدنيادينياعلمهموالمعولالكفاءةذويالموظفينوتوفمِر

السباسىنظامهملاهدافالئرولِجيستطيعون،وبذلكالامبراطورية

الجدبد)927(.
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الواعىالموسعاوالامندادفىالسلجوقيةالخطهَفىالابداعان

هذافىاصبحتبحيثالمبكرةالسابقةهذهمثلفيلامبراطوريتهم

بهم،علىاعترفواالسنى،بحبثالمذهبعننيابةرسممااقربالوقت

مهمة،وكسماسةجنسهمغيرمنلرعالِاغزاةاساس

بهذامتمثلةسانحهَفرصةهناكفانوذاكهذا28(.وفوق)ْللحكومة

نفسهالومتفىيوجدقدالدشِهةوالمؤسسةالدواوينيةبينالارتباط

الادارهَمنتجعلربماالتىالعنصرلِنلهذلِنمصلحمةجماعةاومجتمعا

ادعاءا!اوومطالمِبطموحاتضدومسدقرفعالضبطكعاملالمدنمة

العسكرية.الفئهَ

العللىللتعلعِالشافعيةالمدارسولاسيماالدينطِالمدارستلقتلقد

فىالمبكرهَالمدارسهذهانيبدو.ومماالفزنويبناياممنذالدولهَدعم

الهرطفيةالد!ا!علىرداتكونلكىأسسمتقدخراسانفىنهانشاً

فىالمختلفةالمناصبيشغلوالكىالشافعىالمذهبابناءلثهينة

منالكئيراجتذبوااوسحبواقدالسبقةفانالبديهي)281(.ومنالدولة

الخراسانمة)282(المدارسهذهمنوسفرانهموكتابهموادارييهمقضاتهم

الحالة،وكذلكالمدرسةواعيااستثمارا.واستثمرالملكنظاموسع.ودد

لهاكانتالرسممِةالتجربةهذهفانالغرضيكنالسلجقة.ومهماعمل

وعميفة.واسعةودلالاتاثار

لعصرالسابقةللاظمةالاداريينانيعنىلاالقولهذالكن

الرعايابشؤونوالمعرفةالاطلاععنصرالىلِفتقرونكانواالسلاجقة

باطارمركزابالضرورةوتعليمهمثقافتهمتكنلموانحتىالمسلمين

اولملقجميععلىالضروريمنكانالماسىالعصر.ففىالمدرسة
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يرتبطونكانواالذيناولئكوبخاصةالمسؤوليةمواقعيمثلونالذلِن

بالفقهجددةبمعرفةيدممعواانالمالمةبالادارةالاحوالمنحالبأية

مسؤولماتهكاتَالذيالوزلِرعلىينطبقالوافعفىالاسحى.وهذا

السلجولمحىالعصرالعباسى.وبحلولالعصرخكلوممَزايدةمستمرة

ناعليهولذلكوسعةحجمااكبرللوزيرالحكوميةالمسؤولياتصارت

يتولمحعذلكمناكثرلهلوقويةثالهتةاسحيةخلفيةعلىفقطيمئلكلا

وبالناريخمثلالهالمحاسبةالميادينلجميعمابمعرفةيئمنعانمنه

.خاصبشكلونافعينمهمينحقلينيصاناللذين

الاسحيهَالعلومتدرسِ!السلجوكَلالعصرفىالمدارسكرستلقد

نفسهالدينالىتسشَدهذهالمعلمواقسامفروع،فانالعربيةاللغةوعلوم

بينالتدريسمناهجاخثلفتدينيا.وقدالمقبولةالعلومهيبالاحرىاو

وابموضوعتخصصتقدمدارسهناكانمن.بالرغمواخرىمدرسة

كانتالمدارسغالبمِةانيبدو.ولكنالطباوكالفقهواحدعلمىميدان

المَرانتدرسانيمكنوحدهامدرسةللدراسهَ،وانعامهَبرامجلَقدم

،وكذلكالاشعريللمذهبطبقااويثعلقبماوالك!والفقهوالحديث

لفائدتهما.والجبرالحسابواحياناالاد-تدرس

المقتفىللخليفنينوزرالذي)283(هبيرةابنحياةئرجمةان

.ولدحكوميلموظفالمنوقعةالثقافيةهلاتالموًلنان!نوالمسثنجد

شيبانبنى!بملةمنالمنحدره!جرةلنيحيىالمظفرابوالدينعون

نهرنواحيفىالواقعةبالدورتعرفقريهَهـفى994سنةفىالعربية

تلكفىعاملااوفاوالدهكانالفخريروايةعلى.واعتمادادجلهَ

IAالمَرية) I)مجالسلزيارةبغدادالىابنهاصطحابمقاداوكان
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ناعلىابنهلِحثدانما28(.وكان)ْالمدينةفىالبارزلِنالافرادوتجمعات

ننالتحوبهانافعهَ)286(.معرفةاحرازوعلىمناسبةثالَافهَعلىلِحصل

والحدلِثالكرلِمالقرانهبرةابن.وحفظمناسبةمهنهَفىالسبلامامه

معرفةعلى.وحصلحنبلابنلمذهبطبقاالفمَهودرسالادبوقرأ

عدهَصنفلمحدانه،ويذكرالعروضوعلماللغهَوفالَهالنحوفىجيدة

منالحديثروىددنفسهالمعرفمة)287(.وانهالحقولهذهفىمؤلفات

المقئفى)288(.الخلمفة

ومصاعبمعاناةهبيرةابن،فتحمليافع!موهووالدهثوفى

وكذلكالمقتفىالخليفةخزانةعلىمشرفاعُنِنانالىوالفقرالحرمان

)928(.ثمالغربيةدجلةضفةعلىالواقعةالخليفةضياععنمسؤولا

لاجمناتدفعكانتالتىالضرائبعلىمشرفالىبصهالَرقى

سنة.وفىالحكومهَمخازنمفتشا(علىمشرفا)اوعينهانفدا،وبص

1هـ/542 ، V1-أ 1 4 Aالتيالوظيفةوهىالخلمفةلمخزنكالَباعين

)092(.الوزارةالىمنهالَرقى

لِروىِهبيرةابنحماةترجمةاوسيرةمؤلفانخلدونابنويذكر

منصبالىورفعطَنفوذهزيادةالىأدتالتىهىالامورمنامراان

بغداد،اذبل!،شحنةبنمسعودلمشكلةالناجحهَمعالجتهوهوالوزارة

منالعامالوضععنالمسوًولفكانتاثيرالشائنوتصرفهلظلمهكان

صدقةابنالخليفةوزيركتبفقد.المدينةفيالامنوففدانالاضطراب

.ففدماجوابأييتسلململكنهمسصدالسلطانالىالرسائلمنعددا

نامنهوطلبمشورتهالخليفة،نشدالمخزنعلىكائباهبيرةابنعين

،وتسلمناجحةهبيرةابنمساعى.كانتالسلطانالىرسالةيكتب
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علىالرسميةالمواففةوعدمالسلطاناعمَذارشِضمنرداالخليفة

الِضاكانانههبمِرةابنقالبلكل)192(.وقدمسعودوسلوكتصرف

انتهتالدىالمتمردلِنالامراءمعالمفاوضاتعلىالمسؤول

وهددوامسعودالسلطانضدتمرداالامراءهؤلاءاعلن.فمَدبطردهم

بغداد)292(.علىللهجومسيزحفونبانهم

مميزا،وكان11هـ/5494،سنةفىوزيراهبدرهَابنوعمِن

الممعلمةالفئاتوبمناصرلَهالدينيهَ،وبحماستهبالكتبالواسعةبمصفئه

تقديرهالتراجمكتابذكرالثمَافية.كذلكالنشاطاتفىوباسهاماته

مدينةجعلفيالسليمالاجراءينسبالع!مكرية،والطالامورفيوحكمته

محمود.بنمحمدالسلطانحصارابانجيدةدفاجمةحالةفىبصاد

نا،غمرادشِار)392(00150،الوزارةفىالسنويمرئ!ههوبلغ

فىواحدادرهمايمركلمدرجهالسخاءهنكلألثوصدقائههباته

كمابهلِأمركانفانهالفخريعلى)"92(.واعمماداالعامنهايةفيخزانته

الوزلِرفعلكماالفابهضمنالوزراءسيدلقبلِدرجوالاانبمواضع

المستنجدالجدلِدالخليفهَفانالمقتفىالخلمفهَتوفى92(.وعندما)ْالسابق

هـ.056عاموفاتهحينالىكذلكالوزارهَ،وظلفىثبته

السبقة-تاريخلَارلِخه-يصالذيالاصفهانى،الدينوعماد

ممنالجديدةالاداريبنلطبقةاخرمثالهوالحقبةلهذهالاساسالمصدر

عائلةالىشِتمى)692(.وكانحكوميةوظيفةعلىللحصولوئعلمندرب

هذهافرادمنعددحظىؤقد،اصفهانمدلنةالىالاصلفىترجع

وخل!.مهمةاخرىمناصباولكنابعاليةاداريةمناصبعلىالعائلة

الاتراكوالامراءواخوانهمس!دالسلطانلهينوقصالتىالنزاعاتاحد
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لَركالىبالعائلةدفعممااصفهانمدينةحصاراعلىفرضالمختلفين

فيهامكثاحيثكاشانمدينهَالىواخوهالدينعمادواخذمؤدتا.المدينة

ملحقا)792(كانالذيالمكتبفىوالادبالكريمالقراندرساالسنةقرابهَ

وسطمنمعارفلوالدهكاناذبضادفىنجدهوبصها.جدلِدةبمدرسة

الدينعمادوواصل.مهمةوظانفلِحدلونوالذينالمهمينالرجال

المدرسةفىالادبعلىفضلاوالكلمالفمَهفدرستعلممه

مجموعةبدنالدينعمادصارسنواتخمسمضىوبصالنظاميهَ)892(.

مدشِةالىوصولهعندمسعودالسلطانلاستالَبالخرجواالذلِنالالَضاة

معرفتهاظهروفدهاالموصلالىخرجاللاحالَةالسنةوفىبغداد)992(.

شعراالدينعمادوكتبالمساجد.احدفىجرتمناقشهَخلرالفقهفى

بغدادعنالدفاعفيالنجاحاثرفىهب!رةابنووزيرهالخليفةمدحفى

منكانفما.ملكشاهبنمحمدبنمحمودبنمحمدالسلطانهجومضد

ال!صوةمدينةفىالاولنان!طالدينعماديجعلانالاهبيرةابنالوزير

41ظل.واسطمدينةفى3(ثماولا)َ .3L4oحتىالوزيرحمايةفىين

وخدمسورلِةالىرحلاذ،611هـ/0565عام-الوزير-وفاته

صلاحعندكبمِرةحظوةعلىوحصل،كاتببوظدفةالايوبمينالامراء

وهوالقصر،فىالبارزلِنبالافراداسوةعالدةرلَبةفىفوضعهالدلِن

الوظدفهَ)3ْ1(.بهذهارلَبطوبذلكالوزلِروضمِهَتسنممنمكنهامر

:اخرىثقافية2-انماط

قسِمتقدوالئعليمالثقافةانعامبشكلصحيحايبدوممابالرغة

منجديدةطبقةوانالسلجوقى،الصرفىالمدرسةفىوتركزت
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المرتبطمنالعلماءالِديعلىئعلمممنتدريجمِا،برز!قدالدواوينمِة

والموظف!نالوزراءمنعدداهناكفان،والمذاهبالمدارسبهذه

محددهَلوظيفةخاصاوتدريباخاصالَعليماتلقوافدوالمؤئرلِنالنشمطين

الىالالضمامدونمنواحماناالعامةالمدارسفيالدمليمالىاضافة

المدرسة.صفوف

بضىايضاهناكوانمسئمراظلالخاصالتعلبمفانالبديهىومن

نفولوفمحددهَلادوارالخاصالندرييبشانوالادلةالاستشهادات

فانالطغرائىالعممِدالاميرتوفىعندماانهبذكرهذاعلىفمثلامعمِنة.

كطغرانىالدلِوانفىمحلهحلقدالاصفهانىالكاتباسماعيلابا

ثعَافهَومثقفااجطِهلاموًاسماعملابوكان.الرسالًللديوانوكرنيس

الاميرحياةاثناءمعداكانيبدوحسبماانهغمر،المعرفةوواسععاليهَ

بعدهعينالعميد)3ْ2(الاميرلَوفىفلماالطغرانىمنصبلينولىالعممد

.مباشرة

وظيفةفيالموظفينئعاقبايضاالمرءيلاحظانوينبغى

الدبنكمالفكانالعزلِز.عبدورعايةحمايةنحتكلألواممنالسنوفى

وكانمستوفيا،العزيزعبدكانعندماالدبواننواببينالققى.ثابت

اثناءمسنوفياالدلِنكمالاصبحففدوبالفعلتحذئه.احدالدينكمال

ففدالبنداريقالهلماوطبفاالدركزينى.البركاتابىالدلِنعمادوزارة

مشورنه.علىواعثمد)3ْ3(معهونفاهموفاقعلىمس!دالسلطانكان

كمالبعدمسموفياالاصفهانيالبدرابىبنطالبابوالمهذبعمنودد

الاصفهانىالرلِانابىكمالنانبذلكبعدواعقبهالقمى،ثابتالدلِن
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تحتاوالعزيز)3ْ4(عبدت!ذهَبدِنمنالموظفينلاءهوًجمبعوكان

رعابنه.

الريانابىزمانفىاحديب!لمانهالبنداريكتابفىالِضاونقرا

ولهكانلالهالاستمفاءدلِواناجراءاتفىمنهاكثريعرفكانممن

3(وثفافمه.ادبه)َالىاضافهَالتحملعلىقابلبة

الموصلاتابكهَوزيرلَعلمِمعنمسؤولاا!ضاالعزيزعبدوكان

فىعملقدالرجلهذاجدوكانالاصفهانى)3ْ6(.جوادالدلنجمال

وقد.ارسلانالب!نلملكشاهبالصيدالخاصيناكرادمجموعةضمن

عاليهَوفئفعدةارتقىفقدطموحاوكونهجيدالَعليماوالدهلَلقى

عثمانالملكشمسالوزيرحاجبوظيفةبضمنهاالدولةفىالمستوى

مهمهَعوالًلمعالمصاهرةطرلِقشتحالفاتوعقد.الملكنظامبن

جمالابنهوعهدالعزيز.عبد)3ْ7(اقارباحدالىبناتهاحدىزوجفمَد

ادبعلىتدريبهاوالادبلتعلدمهالعزلِزعبدالىبصمافىالدين

الدينلجمالضمنفانهوهكذا.الوظائففىالامامالىودفعهالادارة

محمدينمحمودالسلطانعندللجيشكعارضالدلِوانفىمنصبااولا

العزبزعبدعينهثم.وخدماتهالحسنبسلوكهنفسهجمالميزحيث

تزوجتقدالذيطغدي(الامير)كونابنبيكخاصللاميروزلِرا

زنكى.الامير3(ارملته)8ْ

غدمقبولانالسهمنللجعلالاداريةمسيرتهجمالوواصل

اخذهوفدزنكى.اهئماميجلبوانعهدهفىالمهمينالكبارالموظفين

الدبنجمالجمعوفد.ديوانهعلىمشرفاعينهواخيراخدمتهفىزنكي

واسخائهعلىدليلأيلِظهرلمانهمعطانلةثروةزنكىعهدخلر
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الدينسيفوعهد.شهرةذلكبصفيهماحفقفدخصلتانوهما،كرمه

لاخكوزيرخدموكذلك.الوزارهَمنصبزنكىوالدهموتبعدغازي

الدينقطبفيهاصبحالذىِالوقتالىالدينقطبوخلفهالدينسيف

وبذلك.واعتقلهعليهفقبضالدلِنجمالوسلطةنفوذثنامىمنيخشى

.1هـ/955164سنةالسجنفىوهوالدينجمالمات

والقيادةالنظامروحتنملِةفيالئعليمكفاية3-عدم

الادارية:للممارسة

ربطفيالمدارسنظامعبروالتعلعِالثقافةمعاييرافلح!لالَد

مل!نهبئةطربقعنوذلكالدبنيةبالمؤسساتالحكومبةالمؤسسات

هذاانفيهالمشكوكمنانهغيرمنهما.لكلالضرورلِينالعاملينمن

الاداريةالمسوًوليةمنجدبدةروحايجادفىفعالاكانالتعليمىالنظام

ناالسهلمنوليسالاسلا!ية.القعالىمستندةالاداريةوالقيادة

هذهتوحدانتقديراقلوفيالمجتمعاتمنمجتمعأيفىقيماتفرس

لمجموعةموازنتهاالىستؤديبطريقةالمؤسساتعبرولَربطهاالقيم

نشذَالمَيالمرحلةتلكفيهىكماالسلطةمنتمثلالئىالسائدةالالَعِ

فىواثرالعامالمفكيرتخللاونفذددالمرحلهَهذهفىفالاسلا-مفيها.

جديدةدمماحلرشِبغىكانمااذاانهغمر،الصُصمختلففيالاداء

الذىِكالمجتمعنسبياوناممعقدمجتمعفىسيماولاالقدلِمة،منبدلا

مستقرةظروفتح!نس!ااطولمدةيتطليذلكفانالسدجقة،ورثه

ئابتةحكوهةيتطلبذلكفانكذلكالعهاسيون.اوجدهالذيبالشكل

اظهارفييرغبونبلممثلوهابفبلحيثوموحدةومركزيةومسمقرة
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اعترافاءلِمثلذلكانكونالاسلا!يةالمبادىءالىكاملةوطاعهَولاء

هذهمثلنجاحفانهذاعلىفضلا.حكمهملنظاممنازعغيرشرعما

واالمهدنهَنحوالاتجاهقلباونقضعلىكبيرهَبدرجةتعتمدالمحاولة

الاسلاسللمجتمعالهارزةالسمةهوكانالذيالسياسىالاطمننان

الىحاسمبنحوادىقدالماسيةالثورةفشلفاناخروبمفى.الوسيط

الصالةمبدأيتطلبهاالتىالواحدةالطبمَةمجتمعفكرةعنالتخلى

)3ْ9(الحاكمالطلهقتينذيالاسيويالنظاماقرارواعادةالاسحى

)لمدينةالفعلىبالفشلالاسحىللمجممعالواضحفالالَبول.والمحكوم

للفئهَمثروكاالامرجعلددانموذجىمجتمعأياوCivitasأ!!اللَة(

فهـالحكم.الجدلِدةنجربتهالنجاحمطلقةبمسؤوليةالحاكمة

ماداخلمِةكانتسواءللاشفاقالمسببةالقوىمنجداالكئمِرهناك

نطورامامالمجالفسحتاوالمجالدعتجميعهاوهذهخارجطِ،

بحدالمدارسفىوالئعليمالسداسة.فىالاسحيةللقعِبطينينوتغلغل

بالاختلافاتاعترفقد،موجهكمبدأبمنفقهاالامريدملقوما،ذاته

المؤسسةالىالنظرالىالممِلوعزز،والسياسةالدينب!نالفكرية

فمًةسمةكلألتالتىالنظرةتلكففط.سياسيةنظروجهةمنالحكومية

السابق.العباسىالصرفىالكتاب

الم!وفرتفدالمدرسةانمنالرغمفعلىسابقاذكرناوكما

الموظفهذاانالاواحد،ميدانفيمتخصصاتدريباالمدربالوظيفى

عنالاسدىالمفهومتلالموشاملهَعامةخلفمةلِكنسبكانالعادةفى

الادبمةالمؤلفا!فىمذكورهووكما.الفكريالالموذجىالمحصمل

قابوسوكتاب31(مقالةجهار)ْامثالالحقبةتلكفىالرنيسة
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العلميةالمؤينسما!!ابحثهفىSayiliسيليالاستاذلخصها؟3(حيثنامهَ)1

الاتى:-الوجهعلى"الاسىالعالمفىوالتعلدميهَ

المقلطِيةالممطلباتلَبينالجمدالكابَعنالاسيةالفكرهَان11

هوالرئيسومطلبه.المرغوبةالمعرفيةالمجالا!بجمعِالململلشخص

معمن،تمديزتحالَمِ!اجلومن.كاملةوسيطرةممتازاسلو-امت!

تلبىبطريقةالقضاياعنالتييرعلىمتمكنايكونانفالمتوقع

الادبية.الفنونفىضليعايكونانوكذلكوالطارنة،السريعةالظروف

المعارففىجيدةخلفيةيمثلكانلهينبغىالاولالشرطيتحققولكي

الاسدةالحقبةفىخاصول!ثمكلبالتاريخيلمانوعليهالدينيهَ،

الاوقاتفىيستشهدانوعليهاحداثها،لَالصيلأتذلكفىبماالاولى

وذكر(،وسلمعليهالنَه)صلىالرسولباقوال)احادلِث(المناس!هة

ناعليهوشِبفىالموجود.الموقفلخثمالكريمالمَرانمن)ايا!(مقاطع

التعم!،لهينبغيكما،المختارةالايفَمعاربعضقلبظهرعنيحفظ

والاخئق.الفضملهَمبادىءفهمفىسطحيا،فهماوليس

التصرفالىبالنسبةمثلاارائهدعمفىمقتدرايكونانلهوينبغى

هنحكيمبادوالمزودامعينهَلموا!فملامهَواحثرالحسنوالسلوك

معترفالتارلِخ،فىماشخصعنالقصصمنلقصةاوالحكماء

)312(.مماثلموقفوفىالماضىفيحدثَانسبقوموغته،بحكمئه

والابداعالاداءطرلِمَةعلىبتشديدهالمدرسةفىالتعليمفانولذلك

بتحدلِدمعنياليسفانهالمنفعةتأكبدهذلكمنوالاهموالفنىالادبى

سوىيوفرلاذاتهبحدفالدينالعملبة.صبفهافىالالِدلوجيةالمبادىء

نالِستطعِلاوهو،والمعنويهَالاخلافيةوالمرشدهَالموجهةالخطوط
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حتى.مسؤوليتهيضمناوكفردالاداريكفايةنلفانيالِضمناويكفل

يأفالىتفليدية)اورثوذوكسية(الدواولنية)البيروفراطية(كانثوان

نوفيرعلىفادرةالفقهاووالحديثالقرآنعلىمطلعةفبهتكونالمدى

سًعلقكانتمااذا-بخاصةوالمتنوعةالجديدةللا!ضاعمباشرةاجوبهَ

كمبررالشرلِعة!سيادةضمنمِااعئرفواقدفالسبفهَ؟السياسىبالصعيد

مناخخارجوتطورتنمتفدالشريعةلكن،الشرعيةومنحهلحكمهم

السياسي.والوالمحعالتاريخيةالظروف

منوالافرادالوزراءفان،استنَناءاتوجودمنوبالرغموهكذا،

مناص!ههمفيعملوااوادوافدالاحوالاغلبفىالعاليةالمراتب

مناوجيداتعلمممنالكثيربضمنهمسبمَهم،منادىكماالرسمية

الاسسعلىعفويا،اوتلقانياهؤلاء،عملفقد.المخلصينالدينرجال

مناسبةالادارةفنفىتقاليدممارسةوحاولواالقدامىفيهاعملالتى

احمياجائهم.لطيهدمة

احثرالاستثمارانالوزيرتجنيدموضوعمناقشئنافىلاحظنالمَد

موْهحهماوالدينيةميولهمعنالنظربض!السابقبنللاداريدنكان

السلجوقدة.الامبراطورلِهَمنالاولىالسنواتفىسيماولاالثعليمدة

البيروقراطيةالفئةهذهتركبِاولَولمِفانفىشكمنهنالكوليس

الضىالاغلبمِةوانالسلجوقىالصرخلكلتدريجيةبصورةتغير!د

راشديَكلألواوالدشِةالاداريةئفالوفشغلواالذلِنللاداريمِن

بئدريبهماموالشعائرالمذهيفىذلككانسواءالمفقد)ارثوذوكسيين(

قادرايكنلمالتعليمىالنظامفانذلكومع.عاهةبصورةالمدارسفى
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منللكثبرالثفافيةوالفيمالثفافىالارثجمعاستبدالعلى

.سنرىكماالبيروقراطين

والىالثقافبةالفيمالىالتعليمىالنظاممنا!شةمنالاسَقالوقبل

مرةنستذكرانلناينهغيرلهما،ومصالحهمالوزراءاهتماماتدراسة

ابضادرلهتفدالصمكريةالمؤسسةانوهىننيدالنىالحفيئةاخرى

نفسهيطرحالذىِوالسؤال.السلطهَفيوالعملالحربلاشاضرجالا

منمشابهتعليمىنظاموجودفىشكأيهن!يكونانيمكنهلهو

الاسحيهَالقممنشريمقوانالمدرسةنظامفعالدةاضعافشانه

المجتمع؟فىالاسلا!يهَوالاهداف

واهتماماته:والدينيةالثفافيةالوزيرخلفبة

الببروقراطيةفىعضواكونها-الوزير

)المحافظه(الارثوذوكسية

تخريجفىمسنمرةلصورةفاعلاالتعلمميالنظاميكنلموان

منوالدينالسلطةبينالرسميةالعلاطَةفان،الكفاءةذويالاداريين

السنىالمذهبانتعاشف!،ومصلحئهمالسلاجفةاهتماماتوبينجهة

مافىتمامامتناغمهَمتماسكةحاكمةفمةاوجدفاخرىجهةمن

والدين.بالثقافةيتعلق

وزراؤهماما،الحنفيالمذهبمنجميعاالاوانلالس!ينفكان

سماسةكتابهفىالملكنظاماشترطوقد،شافطيناواحنافاامافكانوا

المذهبمنالاكثرفىبكونانالوزارهَمنصبيتولىمنعلىنامة

Nro

http://www.al-maktabeh.com



التشددمسالةفىملحوظلَسامححدتَفقدالو!توبمرور.1السنى)

كانففدملكشاهالسلطانعهدوفىوالوزراء.السل!طينببنالدشِى

لسِمواالوظيفدةالمراسمخئلفمنالموظفدنمنكبير!دهناك

فكانسابمَااليهالمحناقدحالَيقةوهى،راشديمنليسوااومسلمين

الخليفةءمنشىكانكما،يهوديا)"93(ملكشاهعهدخلكلالبصرةضامن

كذلكظلوقدالاسحية.الثقاليدعلىدربقدانهمنبالرغمنصرانيا،

اهلضدشديدةاجراءاتطبقتالسنةهذهففىهـ.484سنةالى

نحوشِحولواانالىالبارزينالموظفينمنوبعددبهادتالذمة

هعوالمنعاطفينالممَامرلِنالوزراءمنعددهناككان3(.كماا)ْالاسلام

المقتفىالخلبفةوزيروكانالدركزينى.قضمةفىبنامركما،الباطنية

غمربشكلحرابصادفىالفكريالمناخكانحدثالحنبلى،المذهبعلى

لَمعلقمواضعِعنعقدتقدثمَافيةومجالسلقاءا!عدةواناعئيادي

كانواالفقهاءانالجوزيابنفيذكر.اخرىثالَافيةواموربالشريعة

مالكيافقهياوان،هبيرةابنالوزيرمعوالحديثالقرانقراءةمعتادين

)316(.المجالسهذهاحدفىحاضراكانمصرمن

تأكيدغدوالفكريةالثقافيةالحياةفىازدهارانجدانغريباولسِى

وحاشبثهمالوزراءيكنلمفانالسلجوفى.العهدفىالعالىالتعليمعلى

كذلككانواالغالبفيبانهمالعلمللمالم)معرجالمناوادباءانفسهمهم

فىالشعرمنالاداريونوضعهماحجممنهذاعلىنستدلهوكما

واناء:الشصاولئكالىيميلونعادةكلألوافانهمالسلجوفى(.الصر

ويحضرونوالففهاءالعلماءيرعونكانواوالوزراءالسلا!طينمطم

هـ571سنهَفىذلكعلىومثالفيها.لِسهمونبلالعلممجالس
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للاداريونحضرهامناقشةفىلدممهامالعلماءالخليفةوزيردعاحيث

المجللسهذهمثلالخل!فةخازنايضاودعم.)317(نفسهالخليفةواحيانا

عامةانالقولْالطرلِفمناولِئحظومما،الخليفةيحضرهاكانالتى

نالِذكوومما)318(.المجالسهذهحضورالىالِضايدعونكانواالناس

المتاخرلِنالسدطينمنلعددوزرالذيالنجمباباالدينشمسالوزلِر

منعددبحضورالفقهفىوتناقشالقصرفىالرؤساءرئيسزار

والففهاء.)931(الفضاة

وافرحظولهمثقفارجلاهبيرةابنالوزيركانفقدبنامروكما

وكانت.والمتعلمهَالدينيةللفمًاتكبيرااحترامايكنوكان،الدملعِمن

العلوممننوعباياوبمواهبهمالمتميزينبالرجالحافلهَمجالسه

وضعثوفاتهبصفانهالجوزيبنسبطذكرهلمافطبقا32(.)ْوالمعرفة

بابىوالعلماءالمعروفدنالرجالمنالصيداوصلتللاسابشجرة

السلطانوزلِرالمروزيمحمودالقاسمابوالوزلِروكان)321(.هبيرة

الرجالحولهجمعفمَدء.والكفالممتازللوزلِراخرمثالاسنجر

ناالبنداريفدهَول.المتميزينلاولئكسخياانموذجاوكان،الممعلممِن

واهدوهكماباوالفوا،الادبيهَمؤلفالَهمفىوناصروهوقروهفدالعلماء

بنالدينثاجالوزلِرواما32(.)والعونالمشورةلهابداءيتعل!اليه

وزيراليكونرشحهالذيوهوفارسممَوليبوزابهوزيردارسث

والعلماءالمدهلمينولِدعودارهفىالفرانيفراكانسم!د،للسلطان

المجالسبحضرونالوزراءبضوكانالمناقشا!)323(.فىللاصمهام

فقد.العلميةاهنماماتهمبعكسللاخرينكمؤشرالنظاميةمدرسةفى

هـ894سنةفىمحمدالسلطانوزيرالملكسعدحضر
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طلبالىالناسلِحفزلكىوذلكالهراسىالكياوعظ(محاضرهَ)مجلس

)324(.والمعرفةالعلم

بالدينكبمربشكلمعنيهَكانتالنَقافدهَالحياةانالواضحومن

هذاوفىوالاعمار.البناءفىالوزراءنشاطالىبالنسبةالحالوكذلك

شرففالمستوفينفسهالنهجشِهجونالاخرينالاداريينفانالصدد

واسسكصادفىحنيفةالهىقبرحولمشهداشيدقدمئلاسعداباالملك

وبنى32(.)ْالنظاميةالمدرسهَقبلافتمَاحهانمالتيجانبهالىمدرسهَ

انهكماالثمبنة،الكسَعليهاوقفحيثمروفىمدرسهَايضاسعدابو

الملك،تاجواسس)326(.الصوفيةربطمنالصلِدبناءعنالمسؤول

تاجاخمِهابنورممهاجددهاالتىبغدادفىمدرسهَ،الملكنظاممنافس

)327(.دارستبنالدين

المساجدبناءفىناشط!نالمستولِاتمختلفمنالادارلِونكانلفد

السلجوالَى.الصرخكلوالمستشفيا!والربطوالمدارسالفخمة

ادارةزنكيبنغازيالدينسيفاليهعهدالذيالشهرزوريقالقاضى

سوريةفىالايوبمِبن!مراءالاولالوزيربعدلًذاصبحوالذيالموصل

للصوفية.رلاطاوبنى)328(ونصيبينالموصلفىهدرسهَاسس

اولوتاسيسللايتامداربناءينسبالزيزعبدالمسنوفىوالى

الدينجمال،الموصلوزيروكان)932(.الاسعافلخدماتمؤسسة

تحسيناتوادخالللحجاجالمياهسواقىنظامعنالمسؤولالجواد

شكمنوليس33(.والمدلِنة)ْمكةفىالمقدسةالمدنفيواصلشات

مهمالَاثمراالانشطةهذهفىوالادارلِمنالوزراءلممارسا!انفي

الاسلفية.والمعرفةالثقافهَلمصلحة
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السنىالأشعاشاح!اءوفىالدشِةالسلطاناهمماماتمنوانطقا

ربطالسلاجمَةالاداريمِنمنالعدلِدبنىفقدالمتصوفهَادارلِةرعىفقد

ذلكعلىفمنَال.لهمومؤلِدلِنانصارالىاخرونئحولبينماالصوفمِة،

طلحةبنعلىبنحمزهوالمقمفيوالراشدالمسمَرشدالخليفةحاجب

ايامكثيرامقدراكانانهولِذكرالمقتفىالخليفهَعهدخكلصوفياصار

اثناءها)331(.علمِهكانممااكثرالوظمفةعنلَقاىه

الوزبرومخاطر2-امئبازات

موقعاالسلجوقيةلئ!راطوريةالمبكرةالحقبةمنذالوزلِرشفل

الذيبالقانمبدءاكبيرةبابهةمحاطامنصبهفكان.الادارةفىساميا

التنصدبمراسيمفىوكذلكالمداولاتاثناءامامهوالشعارالخاتملِحمل

لمنصبهممبزهَشرفشاراتوهىالعدلِدةالشارا!منحهألىالرسمى

حاشيتهبهاتمَومالتىوالخدماتاحفاباسثعمالهالىتسنمهعند

للسلطانوزلِراانوشرواناصبحفعندما.الخاصجمشهالىالخاصة

والخلعةذهبيةدواةعنعبارةوهىالتقليديهَالهديةمنحمحمود

والمجوهراتالحلىانواعمختلفالىاضافةالمنصبتسلمهبشرف

منالتخلصقررالملكنظامانولِذكربالجواهر)332(.المرصعةوالدرع

الكببرالعددومنحاشيتهعددكثرةمنخشيتهبسبيالكندري

منشِارواانالىمماليكهدفعقدالملكنظامموتوكان)333(.لجنده

سيدهم.اغتمالعنالمسؤولانههققدبنالقائمابىالملكتاج

الافوادالىبهاشِمتعكانالتىوالامتيازاتالوزلِرهيبةوصلتلقد

فيوالدهوكيلالرؤساء،سيدانذلكعلىفمثالعانلطَ.منالاخرين
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عززتقدالعلا!ةهذهوان.الملكنظامخمَناصبحددالانشاء،د-!ان

والكوساولواء،،سرادقبمنحهكرمفانهولذلكوهيبطَ،وظدفدهمن

ابنةتوفمِتوعندما)"33(.الطبولضربوامتياز،خاصةوحاش!ةوخيولا

معتلدا،لِكنلمشرفوهوالخلدفهَاقامةمالَرفىدفن!فانهاالملكنظام

33(.والدها)ْبهحظيالذيالكبمرالاحمرامبسببوذلك

191نمذكرانايضاوعلشِا sacالىدعواانثينالملكنظامرب

النظاملَوطبداعادةيسمطيعونانهماملاوفالَهبعدالوزارةفىالخدمة

وكان.السابقالشهيروزيرهمعهدفيسائدينكانااللذينوالانتظام

عملهفىكفءغيربركياروقالسلطانوزيرالملكنظامبنالملكعز

الناسانالبنداريالمؤرخفيذكرذلككلالخمر،ومععلىمدمناوكان

،العامالاضطرابمنحالةالىادىالذيالملكنظامففدانبسبب

طبيعدهاالىالحالةاعادةعلىلِساعدسوفنسلهاحدباناعمعَدوا

فاننفسهوالشىء)336(.الامبراطوريةفىسائدةكانتالتىالصحدة

علىملكشاهبنمحمدللسلطانوزيراعتِنقدالملكنظامبناحمد

ولِذكر)337(.والدهوزارهَظلفىازدهرتقدالامبراطوريةاناساس

السببعنمندهشينكانوااويسَماءلوناخذواالجميعانالبنداري

فىالاماللَضاءلتاواختفتالذيالو!تفىوزيرااحمدجعلالذي

بنالملكفخرالوزيرعيَنوقد.r()38للمنصبوالمامولالمقنعتطويره

بنا.مركماالبلاسمانىالملكمجدودسانسمكائدعبروزلِراالملكنظام

لمنصباللازمةوالمؤهل!الخصالجميعالىيفتقرالملكفخركانفقد

الملك.مجدب!دمسخرةاداهَوانهنظامالمحارباحدكونهعداالوزارهَ

لِعدِنالذيللوزلِراخرمنَالاالدركزينىالبركاتابوالدلِنعمادوكان
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الوزيراناغقدلمحدمسعودالسلطانانونقراالقرالهَ.اساسعلى

لمالامبراطوريهَانالىراجعوذلكلمنصبهكفءغيرانوشروان

البركا!ابىين0.عمادبالوزلِراسدبدلهلذلكوزارلَهظلفىتزدهر

اكثريكونانلِحتملالدركزشِىعائلةالىبصلهَيم!شخصاانمعتمَدا

فاعليهَ)933(.

لِعدمدمرتبهكان.واهميتهمنصبهمكانةالوزيرثروةولَوضح

المصادرمنالكشِرمنبالرغم،الانتاجيةوهواردهاا!طاعانهعىكثيرا

سواء،خلكانالنذكرهماعلىاستماداالوزير،كان.لمواردهالاخرى

صلةاماافطاعشكلعلىمرنبهلهبدفعالحاكموزيرامالسلطانوزير

مختلفيمتلككانفانهوكذلك"3(.)ْالارضشَتجهمالعثراماهبهَ

العادةوهيالجنودبتجهيزاحتزامدونمنباسمهالمحولهَالممتلكات

جارلِةكانتالعادةانويبدو.r()1"المتنفذينمنكرهمعانذاكالمتبعة

منجزءحجزطرلِ!عنلنفسهنفسهيخدمانالوزلِرالىبالنسبة

بالثناءجدلِرهَامورعلىينفقهاانالمفروضمنالتي،الدولةواردات

34(.)2والاوقافوالهدالِاكالصدقا!

لجميعنفسهالمسارعلىالسلجقةالوزراءفانذلكعلى!وهَ

السابقدنوالاداريينالوزراء)3"3(ممتلكا!مصادرةاتخذواسبقوهممن

كمالانفبذكر.r(4)"الامواللجمععادةعليهمالمفروضةالغراما!ش

المصادرةوللاموالللمصادرينخاصاديواناانشاقدالصميرمىالملك

متينةالممارسةهذهصارثوهكذامحمدبنمحمودسلطنةخلكل

مهماجزءامثلتالرشاوىفانكذلك"3(.انتظاما)ْاكثرنوعماالوجود

هذهمثلعلىخارجانفسهالملكنظاميكنولمالوزير،دخلمن
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الكبمِرةوحاشيتهلسلطتهكلألتالذىِ،الكندريزارففدما.الممارسة

تايدِدهشراءالىساعداالملكنظامزارعندما،الملكلنظامخوفمصدر

فلألهذلكومعالرشوهَ،بهذهالملكنظامقبلففددشِار.0055مقابل

الرشوهَانوالحقمقهَودتله)6"3(.الكندريعلىالفبضفىندالَهنفذ

.للنظاموالراسخةبهاالمعترفالسماسَمناضحتالاموالوابتزاز

الملكشمسمحلللجيشكعارضحلقدانوشروانانذلكعلىومثال

لخزينةدشِارالفىدفعالذيالوزير(اخ)وهوالملكنظامبنعثمان

:-Houtsm!هولَسماالسمتشرقويقول،المنصبهذامفابلالسلطان

بانالحئمقة،هذهاستذكرعندماانوشروانتصمباتهنذلكعلىللحكم

فانالاستنكار،لِستحقامراتكنولمجدامالوفةكانتالطريعَةهذه

)7"3(.طاعةكعلا!ةالمبالغهذهلِدفعالمرء

بطرليقهعلىسدهمعنرنمميبةخدهنمالتىبصوتنتقلَعاصاموراالالاائولِهحامن

لمحاولا!دهشتهعنمس!دالسلطانوزيرالبركاتابوالدين

دينار050005مبلغعنانظارهصرفمرتشيا(كان)الذيالمشرف

العمليهَهذهلِصالوزلِرانهذامنوالواضح،العراقعميدسرلمحهاالدى

هذامثللاشغالالمتنوعةالنفقاتلدلبيةجداوضرورلِةشرعطِممارسة

)8،3(.المنصب

النسبةتؤلفوحاشيةخاصبجيشوالاحئفاظوالهدايافالرشاوى

شاذالسِ!فانهلاحظناوكما.للوزيرالشخصيةالنفقاتمنلملكبيرة

كانالغالبفىالوزيروان.art)9ذاتهالوزارةمنصبيشترىاناطقا

السلطانبئاييداتالاحتالاظاجلمنالطائلةالمبالغصرفالىمضطرا
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يمنعلكىطانلةاموالالِصرففلألهوكذلك،الطوالمفريينواولاده

هنقادممبعوثعننفسهالملكنظامفيخبرنا.عليهالتامرمنمنافسيه

كانوانهرا!مى3()َالملكنظامبانالخانالىمرةذكرقدسمرقند

فىرفض)الذيالسلطانالىلَصلانفىالشانعهَهذهمنجداخائفا

وزعهادينار000003انفىَفانهلذلكشافعلِا(.كونهتصديقالسابق

لِوصفماسماععنملكشاهالسلطانلِصدلكيمنحاووصلأثكهدايا

هرطفيا)3ْ1(.كونهمنبه

كانوااحيانوفىالنَراء،واسعىالوزراءمنالكثيركانففداذأ

حصلوالمحدالغالب)فيالاموالمنضخمهَمبالغللس!ينسصضون

الافرادمن!دمعيتعاملوااناجلمنكلهوذلك(مريبةبطرقعلمها

نظامبناحمدفانذلكعلىومثال.تعجبهمالتىلهالوسيلةالمعنبن

زعيمبغفللكىدينار550055قدرهمبلغامحمدللسلطانفدمالملك

المبلغذلكمناكبرميلغالهيمَدمانالسلطانوعد!دورهوهذا.همذان

محمدالسلطاناقنعوقدالوزير)3ْ2(.ضدلهالسلطانحمايةمقابل

موظفىبضمنهندوبنسعدابىالملكزلِنالمستوفىبطردايضا

الىالمستوفىخزشِهَمندلِنار0000002بتحويلوعدوافمَد.ديوانه

هؤلاءلَظاهرالملكزلِنفتلعندمافانهحالايهَوعلى.السلطانخزينهَ

الكوفي،ابنتقدمثم.للسلطانبوعودهميتعلقماكلنسواقدانهم

بالاستحواذتصمفيهَبصورة،الملكخطيرللوزيرنائباانذاككانالذي

غيرممئلكاتالىاضافةنقدادينارمليونان)3ْ3(0الثروةتلكعلى

الملكنظامبنمحمدجصرابوالوزيرصادرهاقدالعواهرمنمحددهَ

وافلع3(.)".ْالوزارةمنوطردهسنجرالسلطانعلطقبضحينما
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وزارهَفىعشِهالذيدراسنمَرلحيرالسابوالوزلِر،البروجرد!

ضمانعلىيحصلوانطائلةثروةتكديسمنمسعود،

الموًرخانحتى.الوزارةمنصبتولطِمدةخلكلفرية4(00)ممتلكاته

تكنلمالسلطانوزارةمنصبانوجدالبروجرديانيذكرالبنداري

3(.سابفا)َعلبهكانكماالمادبة(الناحبة)من

منلِب!لمبانههذاالبروجردىِوزارةخلكلالحالةكانتفقد

صدفةعلىالطامالامراءعلىووزعهالاشىءالسلطانمةالاراضى

السلطنهَاسمالامسعودللسلطانلِبقلمبانالاثيرابنفيذكر.اقطاعات

بعدهَالسلطانيةالاراضىظلتطالمابانهنتذكرانوينبغى.(r")فقط)

والاداريدنالسلطانفانالمبايفَمرةالمركزلِةالحكومهَسمطرةعن

تزإلِدلذلك،لدخلهممهمامصدراحرمواقدبهذايكونونالمدنمدن

المصدركونهاك!هيربشكلالمصادرهَوالثرواتالرشاوىعلىاغمادهم

التىالماليةالضانقةتناميفانذلكعلىفضلا)3ْ7(.للدخلالمباشر

فىالرغةتعزيزشانهامنملكشاهالسلطانحكممدةجميعميزت

فىللعاملينمتكررةتبدلاتالىذلكوادى،والسلعالئرواتمصادرهَ

الدولة.سداسهَفىالاسممراريةدعمفىعامعجزعننجممماالادارة

الوزيربمنصبالمرتبطةالمبجيلومظاهرالامتيازاتازدادتفكلما

ومسا!لِه،الوزلِرانوبماتالَلقلا.واكثرخطورةاكثرالمنصبصار

لنزواتخاضعدنكانوافانهم،ورعالِاهالسلطانبدنالحاجزيمثلون

طييعةف!هسببذلكوفوقالاخر.ضدالواحدولشكوكالاخرضدالواحد

والكراهيةالمضايقةيدىوالمقمَدرالكفءالوزيركانالع!مكريةالدولة

الوزيرفلكونالِضالصوحاتهم.محتملائهديدايصونهاذالامراء،من
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الاموالكابتزازالمريبةالسبلهذهالىاللجوءعلىمجبراكان

علىيجلبولئلامنصبهعلىلِحافظلكيالاخرينواضطهادوالانمهازية

ذلكفىزيادةوالاسدياء،الغضبسواءحدعلىومعارضيهانصاره

الدواوينية)البيروقراطيهَ(اخلايةتفسخفيذلكمناكثراسهمفاله

المنطفة.فيالسابفةالمدنبةالادارةنظمصاغثفدالني

هيالمنمسفىالاستمراريهَضمانوعدمالخطرعواملفانلذلك

منالوزارىِالمنصسفسادنحوالعامالائجاهفوتالئىالوحيدةالىامل

ولاالمجتمعداخلبناءكفصرالادارةعجزاكدتالتيوهىالداخل

والتدهور.بالانحلرذاتهاالسلطنةبداتحينماسيما

المدنيةللادارةالوظمفيالاختلكلبشان-استنتاجات

لليستفرار-داخلىكعنصر

سياسة(النص)فيللحكومةمنازلاربعهناكانالحكماءيفول

(بندارينفسهالرجلسماسةالنصاصلالذائى)فى:الحكم"الاولي

49ص

اسرةئشملهمالذينواولئكهاواوكواحدةعانلة:حكومة.الثايية

منزله(يضمهومنوولدهاهلهسياسةالنص)اصلالحاكم

واحدبلد)سياسةمعدنا!ليمحكومةاومعشِةمدينة:حكومة.الثالثة

5(بنفلد

سياسة)النصمعنىمنالكلمةفىمابكلالمملكة.الرابعة:حكومهَ

الملك(
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المنازلهذهمنواحدفىلِحكمانعلىقادرغ!رالشخصكانفان

المراتباوالمراحلفىلِحكمانعلىايضاقادرغيرالمرالَب،فانهاو

ذلك)3ْ8(.نعفبالنى

والاستالَرارالقوةعلىنجاحاتهفىالفعالالبيروفراطىالنظاميعتمد

على)اوعلمهملَالَعالصَالمؤسساتلتلكاوالاشخاصلاولئك

فانالسلجوقيةالحقبة.وفىالنظاممفاصلجميع(مسؤوليةالمؤسسات

المِارفهوالسلطانكاهلعلىلَقعانماوالجوهريةالاساسبةالمسؤولية

سبيل.فعلىعيوبهاوقوئهفطِيعكسواانالىالادارلِونينزعالذي

الذيشاهسليمانالسلطانوزيرالكاشانىالدينفخرانيذكرالمئال

موضعيوضعكانالخمروشربوالملذاتاللهوفيكانشغالهعرف

هذافانالبنداريذكرهلماوطبقاالسيئةعاداتهعنللسلطانالمفارنة

يكن.فلمسليمانالسلطانمنالاصلطبقصورةكالضبطكانالوزير

تكوقكان!والبفضاءالكراهدةوانواحدةثمل(لساعهَصاحيا)غير

ممَابلالرشاوىقبلواددسلطينالِضاشخصمِثه)3ْ9(.وهناكمنجزءا

بركياروقالسلطينهؤلاءامثالالوزارةلمنصبالايفَمخاصلَعشِهم

.وقدوزرائهسمعةمنافضلليس!الرشاوياخذفىسمعتهكانتالذي

بنمحمدالسلطانلرؤيهَمندهشانهفالًلاشيروانانوعلق

يخترالصيد،لمحيواناتكاخدكارالاموربأئفهمهتماكان،الذيملكشاه

فابلبةاومفدرةوذوينببلةاسرومنكفاءةذويموظفينلدبوانه

المفضلونهمالاشخاصهؤلاءامثالانلهالتاكيدثابتهَ.ويقول

عقابصواانهم؟غِروفعاليتهملخبرانهمالامريئعلقمافىوالملاطمون

السلطانكانالاخرالجانب36(.ومن)ْالمملكةفيالمسؤولةالمناصب
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العديدخدمه،لمحدخراسانيحكمعامةبصورهمؤئراحاكماسنجر،وكان

تففدجدا)361(.انوالمؤهلينالمسؤولينوالمستوفينالوزراءمن

محفزاشكدونمنيصالمثالسبيلعلىلخزينطَشخصياالسلطان

بحالةالماليهَالاموريبمَىلانالعزيزعبدالدينظهيرللمستوفى

)362(.جمدة

مدشِونهمالذبنالموظفمناولئكنفسها،طبعا،فانوبالطريقهَ

اتجاهاتلِعكسواانالىسينزعونالوزيرالىللمناصببتعيينهم

ابنكانفقدالمثالسبمل.فعلىالمهمالموظفذلكوامكانا!ومواقف

اثناءكنائبدائماكفءاَ،لِظهراوممميزااساسايكنلم،الذىِالكافى

واالميبوذي)363(الملكخطيرامثالملثموغيركفءغيروزيروزارة

اداريانجدانلاغرابةفانه)"36(.لذلكالملكنظامبنعثمانالملكيثسى

منتعيينهانمنالرغم،علىدارستبنالدينتاجمثلوكفءاًمقتدرا

ومؤثرةمسؤولةوزارةتخدمهانالصكرية،ينبغىالنخبة

مفوضةفيهالسلطاتجميعتكوننظامافانيكن36(.ومهماالِضا)ْ

ممارسةفانوالمعنويةالاخخيةهىالوحمِدةالروادعتكونوحيث

بالفعلانهااولَؤديقدوالمحسوبيهَالتأييدالاخرينوالموظفينالوزير

الشكمنحالةالىايضاواد!البدروقراطيةداخلفئاتلَكوينالىادث

والمستمرين.العامينوالتامر

الخطيرهَالمشاكلبجكءبينلمحدالاداريينالسلاجقةلَجنمِددراسهَان

وجودندرةاننجدالمبكرةالحقبة.ففىالامبراطوريةداخلللعاملين

متوسعهَلامبراطورلِةالمنامسمنالصلِدلاشغالالمتدربينالموظفين

مناسسعلىويعملونيمثلونالذلِنالافرادمنالانتفاعالىادىدق
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الطبفهَ.وكونالغالبفىءكفغمرنعَالمدوهىالاداوةفىمتنوعةنقالدد

فنولِااوعانلياارتباطاالغالبفىمرتبطةالمقليديةالجديدةالبمِروقراطية

منكطبقةتميزواالذينالمحترفينالاداريينمنجماعةلتصبحنزعت

بالحفاظاساسامعنيينك!لوا2،والذين)366("ْيحكمونكا.لواالذيناولدك

والنفوذ.السلطةفىموافعهمعلى

اعدادعلىفادرايكنلمالنعلبمىالنظامفانذلكعلىعلا!ة

Realpolitikالواقعةللسياسةالدومدةالمطاليتلبيةبعةالموظفين

النظامذلكانالىلِرجعالحدشِة.وذلكالتعليمدةمجتمعاتنابنظممقارنة

مصاعباوبمشاكلنظرياالابشىءتهتملمالِدلوجيةعلىمؤسساكان

ذالَها.بحدالسدِاسمةالمؤسسا-اوالسلطة

فيواللثبوتاللاستقرارحالةانمفادهاالتىالحقمقهَلاحضالالَد

الهيكلداخلاهميتهمعطردياشَاسبامتناسبنينكانتاالمنصب

الداخلمنالمدنيةالادارةاضعاففيالظروفهذه.واسهمتالاداري

بدورهاالئىوالظلمالاموالوا!نزازالاشهازيةنحوالميلبثعزيزوذلك

النىللحكومةالاخرىوالاجزاءالوزارةاوهنثاوالحدِويةفوضت

.الوزارةمنصبعلىتفمد

الىادتالئىالبذورنلكعلىاحنوثفدالمدنبةالادارةفانلذلك

الامبراطوريةفىوالاداريالسياسىالتنظيمفىالحالهوهدمها،كما

الاداءمقالادارةهذهعرفلتالتىالبذور.هذهعامةبصورةالسلجوقدة

العمليالتنفمِذنمئملعنعاجزةوجعلنهاللاممثقرارداخلىكضصر

وتاشِرطموحاتكبحعناوالسياسىالمجالفيالاسلا!يةللمبادىء
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وبضمنهاوالفعاليةالنشاطمئصمنصعددكلعلىالعسكرىِالفصر

الحكومى.الناثماط
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الثالثالفصل

الخارجى()التدخلومنصبهالوزير
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مقدمة

للسلطانالاساسالنانبكونهالوزلِرانالثانىالفصلفىلحظنا

على.فضلاالسلجوقيةالسلطةهدكلضمنالحاسمهَالشخصيهَاضحى

النسبىاسدفرارهاانبحدتَكبدرةكاتَالوزارهَمؤسسهَاهممةفانذلك

فان.وباختصارالاداريالنظاممجملفىلِؤئرسوفاستمَرارهاعدماو

وانجاحهافىلَقمداصبحتالسلجولمحىالحكمظلفىالمركزيهَالسلطة

اعتمدتبدورهاقدرها،وهىاوالمدنمهَالادارةنظاممصايرعلىفشلها

كفوأالوزيريكون،الوزبر.فعندماالرنبسموظفهاعلىكببرمدىالى

.وعندماجيدةبصورةعملهلِؤديالاداريالحكومةجهازفانومسؤول!

الاعضاءنحوالانتفالاوالتحولالىتنزعالسلطةفانضعِفابكون

مجالخارجالاعضاءالىاوالادارلِةالمناصبعلىجداالمهيمندن

بينمنالمعِندِنالمفضلمناولئك)وافصدجملةالمركزلِهَالبيرودراطيهَ

نباعا.الاداريهَالماكنهَتضعفالعممكرية(وبذلكالملظا!

مفوضةالسلجوقمةالامبراطورلِةداخلوالنفوذالسلطهَكانتولما

بشكللَعتمدثزللمالاداريةالماكنةفانمؤسساسِةمنهااكثروشخصية

تزايدفان.وهكذاالمؤ!تالحاكمعلىاوالسلطانعلىواساسمطلق

ئدخلالىلَؤشرالاخرىهىبالسلطنةالتركيةالعسكريةالنخبةتلاعب

صعوبهَفان،وهكذاالمدنيةالادارةعلفىالامراءمنمنهمناصلا

بالفعلفاعلبنهانضررتفدالنىالمركزيةالحكومةجهازاسنفرار
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الخارجدةالقوىبفعلتعقمدهتضاعفالذيالداخلىبالضف

طها.ضضو

فمَد.فقدالسلطانوزارهلَدهورالسلطنهَسيطرةرافقفمَدلذلك

الةمجردوصاروالاستقكلالسلطةفىوضعهاووظيفمَهسريعاالوزير

تضصبالعسكريةالفئةاخذتان.وماالطموحمنوالاتابكةالامراءبالِدي

التآظموللممملطانالائفمخاصالادلأروْلنكانفمممها!إلمممكرْيي!مهمالاهميهامتدا

بصورةبالتدهورالوزارةمنصببدأالظروفهذه.ففىنفسه

الممالمككَدعهدفىالمؤسسهَهذهانخلكانابنقول،وحسبمستمرة

ازاءثانولِةالوزلِرسلطة:-صار!لِمَول،فهوبالمرهَهوشِهالفمَدت

وغمرثانويةاوتابعةوظدفةالوزارةالامير.واصبحتسلطة

الامارةفيعاليةمناصبشفلواالذلِنالاشخاصفان.وبالنثمجةمؤثرة

الشخصالوزير.وانلَسممةاسدخداممنالاهراء(انفوا)امثالالتركية

ابنوقتفىالجمشعلىوالاشرافالشرعمةالقراراتعنالمسؤول

الشخصالىاشارةالوزيراسملِستعملون.وكانواالنائبلِدعونهخلكان

.(9rAالضرانب)جمععنالسمؤول

ال!الهفىافسلالسلطنهمنوخلاهابرلتلاعيِمهمةألمدحصمةيزعلىانطرراالرإءلماإلا

النمتعفىفشلهماوسعوبمفىمسثقرةسياسمةمؤسساتءْ.

الحكومهَ.فىتجربتهمبنجاح
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:السلطانوزارةوتدهورالسلطنةفيالتلاعب

فاعليةلَحدلِدفىالشخصيللعاملالكبيرةالاهممةالسابقفىبشِا

رفيعىوالموظفينالوزراءمنالعدلِد.فهناكالمدنيةارةالادنظام

عدم،ولكنالملكونظامملكشاهمدةبعدوالبارزلِنالمهممنالمسموى

بدرجةكانعامةبصورهَالوزراهَاس!قراروعدمالوزراءمنعددكفايهَ

كنَرةبالحسبان،اخذينالمركزلِهَالسيطرهَفقدانعنمسؤولاكبيرهَ

منالعدلِدبينوالنفوذالسلطهَواندَسامالسلطةبشأنالمختلفةالحروب

السلطانبؤسسان.فماومناصريهموموظفدهمبالسلطةالمطالبمن

الاسدقرار،والدوازنمنحالة،فانالسلطةاعتلائهعندهيمنتهالجديد

مناغالىبحاجهَهمالمقتدريناكرادحتىلكنحقيالَة،وهىقائمةتكون

كان!الاحياناغلبظله،وفىفىالعمليسدطيعواكيالنظاممن

ولمحتيمض.ولمالقانمالوضعتثبي!نحوتنحرفوفعاليتهمطاقاتهم

السيطرةخطرلِواجهونالكفاءةذوىِالافرادهؤلاءلِبدأحتىطولِل

لِكونواانمنبدلاضدهمتعملوهىوخارجدةداخلدةقوىمنعلمهم

والضعفاللاستقرارحالهَنغفللاان.وعلينايسيطرونالذينهم

الفعليةالعمليةالراهنالوق!فىذالَها،فندركالمدنمهَللادارةالداخلى

والهممؤلِدهَمنقسمةبسلطةالنظامالعممكريةالعناصراقلقتالتي

لصالحهم.موجهة

حيثعسكريةدولةهىالسلجوفيةالامبراطوريهَاننتذكرانعلينا

شرعينهاكانتوالنىالنركبةالعممكريةالنخبةمنالحاكمفريفهابنالف

البولِهدينزمن.فمنذالقوهَاستعمالاوبالفوةالتهديدوالاساسيةالفاعلة

قوادامحامياتقوادامللالمحالعِحكاماكانواالامراء،سواءفان
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معشِهَمقاطعا!واوداتاواقطاعاتارزالمحهملقاءمنحوا،قدعسكريدن

نظلملَبنى.وقدرواتبهمعنعوضااحيانااوكرواتبامامعِنةاقاليماو

الىالمراتبدفعكوسملةجدلِدمنتنظيمهاواعادةالطريقةهذهالملك

ناالصعبمنفليسحالالِة.وعلىبالارضربطهممحاولاالجنود

المركزيةللسمطرةالدورىِالمدماقبوالفقدانالامبراطورلِةسعةتدفع

واكاقطلحكيدنوامتيازاتهمحدَوقهماغتصابفىالصمكريةالارستقراطية

خدمواالذلِنالمشَفذلِنالامراءمعظمانا!طاعا-،خاصةكمالكى

كشرطمهتِأجمشعلىبالابقاءملزممنكانواالسلطانعننيابةكحكام

مستقلةهدمنةممارسةاعدادوافانهمالوافع.وفىباقطاعاتهملححتفاظ

شَمزوَوحينماضعلِفحاكمالسلطةلِعتليحيتمانفوذهممناطقفي

السلطنهَ.بشأنبالنزاعاتالامبراطورية

ضدالتمردعلىاعمنزمواالذبنالامراءهؤلاءفانحالابةوعى

لتاميناولضمانذلكالىاضطرواقدلئمبراطوريةالمركزيةالهمكلية

كانتوالسمادهَالعلياالسلطهَلان،وذلكمعنسلجوقىاميرمندعم

الامراءالىبالنسبةالضرورىِهوالسلجوقمة.وهذاالعائلةفيمتوارثة

المشتركهَالمصلحةسوىربمامشتركهَمصالحايةلديهاليسثكفئة

القبائلاوالباطنمةفرقةتهديدذلكعلىكمثلمعينخارجيتهديدضد

38(.الامبراطورلِة)ْحدودعلىلَعتدياوتغيركاتَالتىالغزَلِةالرعوية

بهذهالفرديهَسلطثهمعنالدفاعفىالامراءامكانيهَسهلتولفد

النلريخفىالاولىللمرهَظهرتالتىالاتابكبهَالطريقهَ-التمرد-مؤسسة

السلاجقهَ.زمنالاسحى
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كانتانهالَبدولاالاتابكمةمؤسسةان،غمِرتركىالاتابكمصطلع

انهامع،)386(السلجوقيةالامارةقبلظهرتتركدةامارةلالِهَسمة

اخبلرعلىالسلجوقى.واعتماداالنظامبدالِهَمنمبكرةمرحلةفىتظهر

والدهحمِاةاثناءخدمهفدالشابارسلانالبفانالسلجوقمةالدولة

387)كول-سارغالدينقطبيدعىتركىاثابك Kul-Sarigh).عامىفو

مصطلحالعرشاعثلاتمنفصيرةفئرةبصملكشاههـاضاف465

الملكنظامفوضقدبكونوبهذاالملكنظاموزيرهلقبالىالَابك

قدالشرفهذافانيكنومهما.(rAA)والدهكانلوكمامطلقةسلطة

الاتا!كةلاناستئنائيةحالةوزيرا،وهووكانتركىغيرلشخصمنح

التركمة.الارستفراطيةمنافراداعامةبصورهَكانوا

ناالسلطانالىبالنسبةمالوفةعادةملكشاهوفاةبعداللقبوصار

الصغارللاعضاء،وكذلكمنهمبضىاوابنائهمنابنلكلاتابكيعين

ناهىالمؤسسةلهذهالخاصهَالسمة.واقالحاكمالبيتمنالقاصرين

الفايةامراولثهالمىالاميراميمزوجالعادةفىكانالاتابك

الاتابكيةلمؤسسةكانLambtولهلامبتونذكرتهمابابنها)938(.وحسب

تعليمعنمسؤولاالاتابككانالاولى.ففىوالسياسيةالاجتماعيةحالتان

الحاكمةالاسرةافرادانالسبقةعندالعادةكانثالامير.ولماوتنشنة

الحكماثناءوجودهااسنمرعادةافلبمية)وهىبحكوماتاليهمبعهد

وطفلاقاصرالاميرفيهايكونالتىالحالاتففىالعثمانى(.وبذلك

ماالىاضافةمسؤولاسمكونبالاميرلِرتبطالذيالاتابكفانصعرا

قبلقصور)مامرحلةخلرالاقليمحكومهَعن،ذكرهسبق

الوحيدالشرغىالاخئلف:-انلامبتون;الاستاذالرشد(الامير.ولَمَول
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كبيربشكلمدعومةلَكونالتىالسلطةهوا!ليمىالحاكموبينبينه

93(.الاصِر)ْمعالالويةعحقتهبفضلوذلك

علىالسبطرةلحابكالسدِاسبةالمهمةاوالسباسمِةالوظيفهكلألت

فقدذلكعلىله.فضلاالمخصصالاقليمفىتمردهيكبعوانالاممِر

علىالابفاءطريمَهاعنيحاولونالس!ينكانوسيلةا+نابكمةكان!

رغبةذلككانسواءكبيرةمسؤوليةمنحوهمالذينالامراءاولنكولاء

علىفضلاالاسميالحاكمهوالحالا!هذهفىالاتابكاكراها.فكانام

كتمَليدمعهيرسلالسلجوكَلالامدِرللكليم،وكانالفعليالحاكمكونه

اقلممالىزنكىتعيينتقررحينماالمثالسبيل)193(.فعلىعليهممعارف

محمدبنمحمودالسلطانلولدياتالهكياعينرسميافلألهالموصل

الىعهدحشِمانفسهاوالخفاجى)293(.وبالطرلِقةار!نوهما:-ألي

بدايةفىفارساقليم!"،،3!كاحكم4*3-فى*أالساقيفراجاالامير

تحتصارشاهسلجوقالسلطاناخفانمحمودالسلطانحكم

السلطةالىطرلِالَاصارتالاتابكيهَمؤسسةفان)393(.ولهذاوصايته

نفسها)"93(.بالسلطنةالهممنةالاتابكيحاولانمناسهل

القاصرينالامراءيؤيدكاناذالاتابكدورالَسعالزمنوبمرور

هذه.ففىالعرشاوالسلطنةعلىالمطالبيننزاعاتبسببوكذلك

العممكربدنالزعماءسوىالشؤونهذهفىيتورطلمالحق!ة

نفوذوشَاميالامبراطوريهَتدهورلهدايةيوافقاويلاطم.وذلكالاتراك

مختلفةحالةتتخذالسياسيةالاتالكية!دأتنفسهالان93(.في)ْالجيش

يحنفظانلمةوانابكياامبرايجعلانالسلطاننزعةما.فانحدالى

ضمانبحاولالاممرانوهواخرباتجاهوحجمتتقلصتالاممربولاء
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منيزيدلكىقسراالامراءبعضممتلكاتلِاخذاناجلمنالدعم

منمحددةفطعةعلىسطونهمنيعززلكىاوسلطته

فارسفىالسلطةتولىقدالذيمنكوبرسالاميران)693(.فمثلاالارض

نامنهطالبامحمدبنطفرلالسلطانالىكتبالسالمحىقراجاوفاةبعد

ممَتلاثر.وفيr()79السلطاندعمهمقابلاليهارسلانابنهيرسل

لكيلَكريتقلعةفىطغرلبنارسلانمسعودالسلطانحجزمنكوبرس

لمطال!هئهمواجهةفيستخدموهعليهالقبضمنالاقوياءالامراءيمنع

القلعةمنهربقدارسلانفانيكنالسلطنهَ.ومهماضدبالسلطة

السلطانخليفةفزعالىادىامه،وهذاايلدكز،زوجالاممرالىمنوجها

فىِوجدالذيمحمودبنمحمدالسلطانوهوهمذانعلىمسعود

تهدلِداووصايتهلحماسَهالخاضعوارسلا-نالِلدكزالاتابك

علىالحصولفىافلحالذىِقراسنقرهواخرمثاللمولمحعه)893(.وهناك

مسصدالسلطانضدبالتمردفهددوداودشاهسلجوقالاميريندعم

منالخازنمحمدالدلِنكمالالوزلِرالسلطانيطردلماذاعنهمانيابة

والامراءفراسنقربمصالحتضرالوزلِرسياساتكانتفقدمنصبه

)993(.الاخرينالمتنفذين

منالصيد؟فكانالاقليمىالاميرتفىالاتابككلمةاصبحثبعدئذ

طري!عنلهامكانهماقلسِةحكوماتتقلدوافدالذلِنوالائابكةالامراء

فىالسلصريةالامارهَامثالور)ثمِةاماراثلِؤسسواانالاغتصاب

الحالة.ففىالموصلاتالكدا!وكذلكالحقدهَىالاتابكفهرواالذينفارس

تحتاممرهناكلِكوناندونمناللقبحملالاولى
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عائلةاسسنهاالنىنلكهىالواضحةالاخرى4(.والامارهَالوصايهَ.)َ

.طغرلبنارسئنالَابكايلدكزمننسباانحدرواالذيناذربمجاناتابكة

استدعىذلكعلى،فمثالبعدهميالَىمناخرونالَابكةعينوقد

وعشِهالجانداريحتضر،جاولىكانهـ،عندما535سنةفىاقسنقر

ممملكاتهعنلهوتخلىوجيشهولدهبرعايهَاليهوعهدمنصبهفى

المنصبعقدالجاندارجاولىالىفبعتَبذلكمسعوداعلمالخاصهَ.وقد

كانالتىالاراضىجميعملكيهَفىوتثبيتهبدعمهواعداوالخلعة

"(.)1ْواذربيجانايرانفىيدقلدهااقسنعَر

ألممم!يننطمسكلىسدقدلهغَراصيعفاكدرا"لقاركمايهصِبحسمدرممةب!هلهَموالالتىااطمهملسالهَا

فعلواوقدالاتابكهَالموظفمنمنالعديدفانلاحقاى،ْ-

لَدهورانَرفىولاسيماالسئجقهَالامراءهؤلاءخدمةمنبدلاذلك

وممثلدها.السلجوقيةلاإمارهَالفعليةالسلطهَ

اصبحتانايضا،وماالوزارةلَدهور!السلطنةتدهورتوعندما

سابفاعليهكان!ممااضفوديوانهومنصبهوهمبنهالوزبرمكانهَ

.وهناكالدولةداخلنفوذهمزيادةالىالاخرونالموظفوننزعحتى

صلرانمهازياومؤهلمستوفبمنصبموظفمِنعنالامثلهَمنالصيد

البلا!ممانى(الذيالالَمي)اوالفضلابوالملكمجرمثلاالحقيقيهَ،لقوة

الملكاحعوبة)لضعفه(فخرالوزيرعهدخلكلالامبراطوريةعلىسيطر

العزيزعبدادارقد.وكذلكبركياروقالسلطانحكماثناءالملكنظامبن

سلطنةخلكلالملكنظامبنعثمانالملكشمسوزارةاثناءالدولة

ممارسةفضلاددالموظفينهذلِنانمحمد.فحفيفهَلهنمحمودالسلطان
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علمهعرض!لَدالعزيزعبد)وكانمباشرةغيربصورةالسلطهَ

شرموً"((،وهو)2ْالعرضرفضلكنهالملكشمسوفاةعندالوزارة

الدولهَربيب.فالوزلِرواللاشعبمةللمنصباللاصمتمَرارتزايدلِعكسجمد

منعددمناصرارعلىبناءملك!نَماهبنمحمدالسلطانعدنهالذي

لموالمحعلَهدلِدأيلِكوَنلاانهوجدوا،الذلِنالمؤثرلِنالاشخاص

ودويا.وكانشجاعاكونهلِ!جنيبانجيدبشكلموقفهفهم،ددسلطاتهم

الشخصيةالمسئوفي،وهووظيفهَلِشغل،عندنذالصمميمريالملككمال

"(.)3ْالديوانفىالقرارصاحبة

اصبحتانووزرانهم،وماالسلاطيناهميهَتدهورتانوها

منعدداصبححمَىمدزايدبشكلعسكريطابعذاتالامبراطورية

فيعليهممقمداالصمكريةالفنهَالىوالمقربينالمهمينالاشخاص

ارتفاع.فانالسابقةالاداربةالهيكلطِفىالاداريينالموظف!ناقصاء

الايلمفياهمشِهفييضاهىلامنصبالىعمربنعلىالكبيرالحاجب

الاشارةسبقتقدامرملكشاهبنمحمدسلطنةحياةمنالاخيرة

هدبمهاتستعددانالمدنيهَالسلطاتباسدطاعةكانالحالهَهذه.ففىالطِ

فامالذيالحازمالعملخلرومنللمو!فسرلِعتقويمخكلمنولكن

طغايركبنالرحمنعبدوصف.وقدالصسِمريالملككمالالوزيربه

ا!دارة،معافيللسلطانشريكاكانانهمسعودللسلطانالكبيرالحاجب

"(.وفد)"ْمستقلبشكلالسلطةيمارستقريباكانالحالوافعفىأله

التركملأسبلنكريبنبيكخاصالمهيمنالمنصبهذافىمحلهحل

لاثمكلكثيرافطِمسىد،واثرلالسلطانوثيقةبعلاطةيئمتعكانالذي

بمِكخاصابقىمسىدتوفى.وعندماالسلطانهذاحكمنهايةفيخاص
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النهايةمحمود.وفىبنملكشاهالسلطانبلاطفىالبارزمنصبهعلى

وقوتهنفوذهمنتخوفاوخشىالذيمحمودبنمحمدالسلطانقتله

منعددتميمِزالىميالادائماسنجرالسلطان"(.وكان)َالكبيرة

فىضباطامنهموجعلالمناصبارفعالىويرفعهمالممنينالمماليك

المفضلونالمماليكهؤلاءاحيلألايصطدمانغريباوليس"(.)6ْخراسان

هيمنمهااغتصبواالتىالمدنمهَالادارةفىالموظفينمع

4(.وامتيازاتها)7ْ

نامابانهلَفمدالتىبالحقمقهَالسلاطمنوزارهَتدهورويتضح

كوسيطعلطِلِعممديصلمالسلطانفانالوزلِرووظمفهَمكانةضصت

معهميمعاملصارانماالاخرينالدواولِناصحاباورؤساءوبينبمنه

معتادامحمدبنمحمودالسلطانكانالمثالسبمِلفعلىمباشرهَ.

يمكنهبحيثاليوميهَوحساباتهسجلا4عنالمستوفىمنالاستفسار

)عارضالعارضمنالاستفسارايضامعتاداوكانعليهاالاطلاع

"(.ليدففها)8ْسجحهيفدملكى(الجبش

وفاةبعدسيماولاالملكونظامملكشاهالسلطانحكممدةبص

السلطانوزارةلتفاديواضحاتجاههناكلهداملكشاهبنمحمدالسلطان

تمامارفضلمحدالعزيزعبدامثالالموظفينبضوان.بالمرة

كانالذيخالدبنانوشروانامثال%خرينموظفينوان"(،الخدمهَ)9ْ

بئحفظولكنئانيةالمنصبذلكقبلفقدالسابقةالئعسِمةالمعلألاهَيتذكر

وكما)411(،المنصبمناستفالقدالموظفمنمنوالكئيرا"(.جدا)ْكبير

خدمهَعلىالادوياءوالاتابكهَالامراءخدمةفضلمنهمعدداان

الذيالاصفهانىالدينعمادوالدالدلِنصفىاستقالفقد.السلطان
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الوزلِريدعلىالمعسِمةالعزلِزعبداخيهتجربةَبصوزيرازنكىعينه

ثانمةسلطانأيلِخدملاانوا!سملهسنحتفرصةاولفىالدركزينى

لمحددارس!بنالدلِنتاجانولِبدو.i(دلِوان)12أيفىسِعدناناو

فارسبلادعلىالممَولىاوالمشرفبوزابهعهدفىالوزارةفضل

عننمابهَالسثطانذلكخدمقدانهمن"(بالرغممسصد)39للسلطان

وابنوجماسبوزالهالثحطةالعسكرييننجمارلَفاعخلكلبوزابه

طغبارك.

ناولاسيمامحمودالسلطانحكمخلكلبانهألوشروانويعلق

يعدلم(السلطانالِضا)أيفلألهخاصةمكلألةأيةيشفللِصلمالسلطان

جميعوفاقدةمهملةاصبحثالدواوينوانالاقليمينالحكاممنأىِله

..:(والامتعهَ)"الاموالبمصادرةالخاصةالمهمةلَلكباستثناءمهماتها

لَورطالذيالاخويالصراعمنحمَبةاثرفىمحمودالسلطانبعدوجاء

خدمهالذيمحمدبنمسعودالسلطاناخطِ،وابناءابنهايضافيه

لنالِقولالوزارهَمنطردهوبص.دص!رهَلمدهَكوزيرانوشروان

مؤسساتانالىلِرجعوذلكالوظمفةفىطولِلالِب!لمانهانوشروان

لاياواخفالمحهبسببلاتنتعئىولماوتنجحولمتزدهرلمالامبراطورية

لَعليقهصارمسعودالسلطانوفاةمنوجيزةمدةوبص4(."فيه)عمِب

لسِمتبحمثومثدهورةسينةبحالةذاتهاالسلطنةمؤسسةكلألت:كالاتي

،البندارييحدثناكما،والواقع"(.خدمئها)6؟فىمجداوشهرةابةهناك

عملهلِؤديكانقراسنقرالمتنفذالامير)17"(وزيرال!روجرديان

الذلِناولنكويخدمملكشاهلهنمحمدالسلطانزمنمنذمستم!كممثل

كوزارةقراسنقرالطِعهدوغدماالامراء.سيماولاخدمتهمفىيرغب
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صارمهماكانانبصانهاك!شفعندمااملهخابلَدفانهالسلطان

السلطانسلطةصارتالو!تهذافخكلالطبدمىوهنلَافها)418(.

الامراءوبينمناصرلِهماوومؤيديهماقاربهبدنموزعهَوهيمنطَ

عانىالعمليةوبهذه.الدولهَفىالاصلي!نالحكاماضحواالذينوالاتابكة

المدنيهَالدواويندةطبمَةفىالاخرلِنوالموظفينالسلطانوزيرمنصب

علىحتىالعسكرلِهَالنخبهَوه!منهَسيادةيؤكدبدورهوهذامثيراتعرا

المدنمِة.الادارهَصطد

المدنية:الادارةاداءفيالعسكريالتدخل

ناالواضحفمنالمدندِةرةالاداصدِدنحواهتمامناوبتحويل

اكثركانالمدنيهَالبيرقراطد4ِامتيازاتعلىالصمكريةالفنةتجاوزات

فعليايؤثرونوالاتابكةالامراءفيهااصبحالتيالعملدةمنودقةبراعة

مباشر.غ!رنوعماذكرناماعلىوالدلمل.بالسلطنةفعلمِالِتلاعبوناو

اًينفوذمناكبركبيراالملكنظاموفاهَحدالىالوزيرنفوذفكان

مالَابلنَانولِادوراادىفدالعسكركِادأوالامراء،منامدر

ناالىيختلالاثنينبينالدَوازنوبداالدواوينمِة.ادئهالذيالدور

فاعلة.سلطةأيهَمنالمدنيهَالادارةنهائيبشكلالصمكريةالفمًةسلبت

وظيفهَفىمسوًولدةعسكريموظفممارسهَعنالجددالاولوالدليل

منصبالىالارلَدَاءوهىالاالمدندة،الادارهَفىلموظفمحفوظةكلألت

السلطانعهدنهايةفىوذلكالكبمِرالحاجبالاممِراوالكبيرالحاجب

الشخصيةهوالداروكيلكانالمثالهذاففى.ملكشاهبنمحمد

)اوالدينعمادفيحدثناالكب!ر،الحاجبمحلئحلالتىالواضحة
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حاجباسرمهبنعمربنعليالاممرنصبالسلطانانانوشروان(

الاذنضابطموظفلِعنىوهوالبار(لالَب)اممِرومنحهلهكبدرا

علىبالدخوللِسمحالذيكانالبار()91"(لان)اممِروذلك،بالدخول

واحابرالامراءيثجمعحمنماالسلطانيبلغاولِعلنوالذيالسلطان

الموظفهوالداروكصِمنبدلاالكبيرالحاجبفكان.البارزون

الوزير،الىالسلطانيصدرهاالسَالشفهيةالاوامرنمكلعنالمسؤول

بنعلىفكان2"(.)ْمحدودةغمِرسلطةوخوَلمنح!دالسببولهذا

مجلساوحجرهَالىبالدخوللهالمسموحالوحيدالشخصعمر

الشخصهذاوكانيحئضر.هذاكانحمنماملكشاهبنمحمدالسلطان

وهوقرارالَهلِعلنوهوالعاهلكلماتالىاستمعاواصغىالذيهو

،السلطانالِاهاولاهاالتىالثقهَمنسلطتهنشاتلقد.قوانينهينفذالذي

.r(c)1والمطيععليهالم!لالخادمكانلهذا

لمحدالمؤهلينوغيراحفاءغيرالاداريينتعاقبفانشكدونومن

الهجملىيطب!علىددويممصالوافث!المئردربماطَطاطةالدافيراالعلفىم!لسلطاآنصمداحر

البلاطالىاحريىاسحاصعلىكميرااعدمادايعدمدمحمدر

مبلغلهتوزيعقراراالسلطاناصدرفقدوهييتها.لسلطتهامباشرتهديد

عارضواالذسناولنكلارضاءوفاتهعند(ITTدشِار)0000002

الىالحاجبوظمفهَساعدددالامروهذاانمهجها،التىسياسالَه

الملككمالالوزلِران،الحظحسنمنكانربماهذاومعحدما)423(.

وزيرالدركزشِلان،افعالهمنذلكظهركماقويا،كانالسميرمى

منكلعلىسلطتهممارسةعلىالحاجبيشجعكانعمربنعلي
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.الوضِىلمكونيحاولانعلمهودشمردنصحهوكانوالمسدوفي،الوزلِر

لاوهكذاقاصرا(،زالمامحمد)الذيالجديدالسلطان)"2"(علىالشرعى

املالطرلِقةوبهذه2"(.)ْمصادقتهدونمنالاوامرمنامرأييصدر

محمودالسلطانبمنالوسيطيكونوانسلطمَهمضاعفهَالدركزينى

الذيالدركزينىنفوذشَامىمنالملككماليولَخوفسنجر.والسلطان

نهالِةفىْصارانهغمر!لصمكريمن،علىاعممادهخلكلمنيعملكان

ثقةاعادوبذلك،مركزهتامينواعادةشَبيتاعادةعلىقادراالامر

والفاءالكبيرالحاجبا!امالىادىالذيبعملهالمدنيةالبيروقراطية

كانواالوزراءجميعفليسواحدةالحالةهذهلكن.السجنفىالدركزينى

جدا.محظوظمناوجدااقولِاء

الذينالطمبكريدنفئةمناعضاءاوالاتراكعناخرىامثلةوهناك

المدنية.الادارهَلَمارسهاالعادهَفىكانتمعيناواجبااومهمةمارسوا

سنجرالسلطانخدمقدالدركىالكاشغرياناعلاهفىلاحظنافقد

الصيعَلابنالحاجبعرض-A*55عاموفىدصيرهَ)426(.لمدهَكوزير

فىينجحلملكنهالعباسيدننقيبتعشِهلاجلدينار00004قدرهمبلغا

للديوانصاحبالوكيلابنالحاجبهـنصب057عاموفىذلك)27"(.

الموظفينبضعينفالَدذلكمنالعكسوعلىللخلدفة)428(.وزلِرااو

كانتقدمناصبالىالدينميناوالمدنبينالموظفيناواكالاقيغير

العممكرية.الهبكلبةمنلافرادمحفوظةنفلبدبا

الذيالمثالسببلعلىالدامغانىجفرابوالفاضىذكرنافقد

البدط)92"(.فىحاجبالِصبحلكىوظيفتهعنتخلى
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الواجباتوفىوالهممكريةالمدنيةالوظالًففىالارتباكلِكنولم

الموظفينانفالحقيقةذلكومعالاندشار.واسعاوتاماالالقا-وفى

كاتَوظائفاحماناشغلواقدالعسكريدنالاتراكغمرمناوالاداريين

قدالاتراكمنالعسكرلِةالفئةمناشخاصاوانعسكرلِة.وظائفلَعد

وامعشِةمهما!اداءفىوذلكالمدندلِنالموظفمنخلفوااومحلحلوا

منافرادلِشغلهاالعادةفىكانثمراكزاومناصبالىطمحوا

والهيمنةالسلطةقاعدةفىنغيرعلىمؤشر.وهوالمركزلِةالدواوشِية

كانتابئطفىالفماتانانوشروانلناقال4L.الدولةداخلوالنفوذ

الموضينمنتثالفمحمدبنمحمودالسلطانلحكمالاولىالالِاممنذ

بالوزيراستبدلحينماانهوالوالمحع3"(.والمسكريمِن)ْالمدنيين

ارغانارسلانالحاجبمتعمداشجعقدالاخيرهذافانالدركزينى،

بهذهلِاملكانفهلوالفساد)131(.التآمرممارساتالىميلهفىوذلك

عنوذلكالمدنمةالبمروقراطمةبينمنمعارضطِعلىالسيطرةالطريقة

لفَمغلواقدالذلِنالعسكرلِةالهدكلمةافرادمععلاقاتهلَعزيزطرلِق

؟مؤثرةمناصب

لمحوةتنامتقدطالمابانه،حالايةعلىجدا،الواضحفمن

فىكانواالذلِنالصدورفانالدولةفىكافةالصعدعلىالصمكريدن

اولئكمناهميةاكثرتدريجدااصبحواالبارزينوالاتابكةالامراءخدمة

نفسه.السلطانخدمةفىالموظفين

مباشرةالسلطنةشؤونفييتدخلونالامراءبداكيفلاحظناولقد

نتائجتقرلِرفىمهمينبدأواانوما.ملكشاهالسلطانموتبصنسبيا

لِمتطونبدأواحتىالحكمعلىالسلبقهَالامراءبدنالمختلفةالحروب
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طموحاتهمضبطفىالمدنيةالبيروقراطيةمحاولاتيعارضونبل

الفضلابوالملكمجدكانفحينما.السلطنةعلىمسيطرينفيظلون

الامراءعلىالسمطرةحاوللهركياروقللسلطانمستوفيا(القمى)

لهاعدامةطالبواالامراءفانالسببولهذا.)رواتبهمبخفضوذلك

فلجأ.عليهمللقضاءمؤامرةفىالباطنمةهعمتورطانهاعتفدواعندما

مظاهركللافتقارهمالامراءانغيربركياروقحريمالىالملكمجد

3المسدوفى)وقتلوااقامتهمكانا!محموالسيدهموالاحنرامالحشمة t):.

الموظفيقعزلوفىالفعلىالتعمينفىالعسكريينتدخلاتضحودد

نظلمووزيرهملكشاهالسلطانمنكلوفاهَمنوجيزةمدهَلهعدالمدندِين

عدهاقدكمشئكينالاتابكفانبركيارولَىالسلطانحكمبدالِةففى.الملك

بنمحمدسلطنهَواثناء3"(.)ْللسلطانمستوفياوزيرهعمنعندماضده

الاداءفىمقدرئهمواصبحتالسلطانسيطرةضعفتعندماملكشاه

بالتاثبرجهدهمممارسةوالاتابكةالامراءشرعالهداعها،فىمتوسطة

ربيبتعينمسالةفىلاحظناكما،موظفيهاخئيارفىالحاسم

وانمحمودمحمد)القاصر(السلطانمحلحلانوما"(.r'الدولهَ)

اختارقدالسلجوقىالبيتزعيماورلًيسسنجرالرسمىالسلطان

المدنبةالسلطاتمكانةيهددونالامراءبدأحتىخراسانفىالبعَاء

سبيلفعلى.وعزلهمالموظفينلَمينفىسيطرلَهمطرلِقشوذلك

مخدصالمستوفىعلىالقبضاستطاعواالامراءهؤلاءفانالمثال

r(.4دينار)0000057ددرهمبلفاولَفرلِمهالملك

فانهمالطغرائياسماعيلابىلَأديةفىخطاأييجدوالموعندما

الوزيروكان)38"(.عزلهبهدفوذلكساحراكانانهشائعةاشاعوا
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انهغمِروظمفة(طفرانما)وهىنصبقدالمدبوديالملكخطمرالساب!

سلجووَالاممِرمعفارسالىوارسلمنصبهمناعفىماسرعان

لمالسندنهذهفىانهبقولههذاعلىانوشَروانولِعقبشاه)93"(.

كيفماالعملعلىمستمرينالامراءوكان،السلطانراىِبالحسبانيؤخذ

،(.4شاعوا)0

بعضالدركزينىالوزيرحق!محمودالسلطانحكمنهالِةوفى

اضطهاداتهفقطاقلقهمالذيانغمرالامراء،معالثعاملفىالنجاح

المهمدنالبارزينالاشخاصمنأياطالتكماطالمهمالتىومصادراته

لموقعه.محئملاتهديدالِكوَنددكانممنعسكرييناومدنيينالاخرين

بعدمسعودوزيروكانالبركا!اباالدينعمادنسمبهانوديل

همِبهَاععادلمحدوانهالجمشتدخلاتوعروَواعا!قدانوشروان

منرحمَهَوالاوَوقسوهَالاقلالوزراءبممَدورلِكنولم"(.")1السلطنة

.العسكريالعنصرتدخلتكبح

الدينكمالبعدوزلِر،أيهناكلِكنلممسعودالسلطانعهدففى

مؤقمَةبصورهَوانوضبطللوضمِةالاسمالَراراعادةعلىقادر،الخازن

وتئبدتهلدعمهالسلطانعلمهماعممدالذلِنالامراءاولئكنفوذتنامي

طموحاتهمعلىسلطثهئدريجيافقدددوبالتالىالنسلطفهَ،كرسىعلى

لاصلاححاسماجهداالدبنكمالبذلوقدالشخصيهَ.تطلعالَهماو

وألعاشودفعهاالشرعدةالضرانبجمعبتنظعِالمالمةالادارةمساوىء

النشاطاتعنكاثمففدَد.عطلتقدكافَالمَىالممارساتاحماءاو

الامراءسلطهَتفتمِتوحاولوالاخرينللموظفينالاحتمالدة

الاراضىمنا!طاعاتالامراءاعطىالمثالسببلفعلىوقولَهم)2""(.
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الالِؤدلماجراءوهو)3""(،جيوشهمافرادوعددمرالَبهموف!على

فىوافلحالنجاحمنقدراحفقألهوالواقعشعيته.عدمزيادةعلى

نهالِةفىلكنه،الحالعلطِكانمماانتظامااكثربصورةالضرانبجمع

والرجالالامراءضدالوقوفمحاول!هجزاءاوثمندفعالمطاف

.("4)"فقتللهومعارضتهمالمرموقدن

الدينكمالوزارةوبعدمسعودالسلطانعهدفىالامراءوبدا

فىبهمالخاصينموظفد!ماحل!وو1(أ-138)533/137الخازنمحمد

الىالبروجرديوزلِرهقراسنقربعت533َسنةففى.السلطانوزارة

محمدبنشاهسلجوقهماالامراءمنائنينوعنعنهنيابةالسلطان

الاهراءمنعددمعوالعصيانبالممردمهددامحمود،بنوداود

اذعنوقد"4(.)ْيقتلهاولهالدينكمالالسلطانيسلملمانالاخرين

.ومعالسلطانوزارةفىوزيرهعينثمومناقسنقرلمطاليبالسلطان

ناوهىباقيةالمسالةلكنالقصةهذهروايةفياختلافاتهناكان

الامراءمختلفخدمقدالواقعوفيلاقسنفروزلِراكانقدالبروجردي

المنصبهذاشغلددوبانه،للسلطانوزلِرايكونان!بلالاخرلِن

الاولى.بالدرجهَومصلحتهاقسنقرلمصلحهَ

بمِنوالانفساماتالمشاحناتلَالَعحينماالمناسبا!هذهمثلوفى

لَوطيداعادةفىفرصةللسلطانئمنحفانهاانفسهمالامراءصفوف

ينخلصانفيينجحاحياناوانه،مؤقتبشكلوسلطتههيمنتهوتوكيد

وااختيارهمنوزيرولَعيينالامراءعينهمقدالذلِنالموظفينمن

الوزيريكرهطفابركابنالكبيرالحاجبكانفمثلا.اختيارهحسب

حثفقدولذلكالمتنفذ.كسنقرومؤيداوزيراكانقدلالهالبروجردي
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بالامالملأهبانالرياقلحِاممرعباسالاممرطموحاتحفزاو

بمكخاصكاننفسهالو!تفي.الوزارةفىلمرشحهكبدلِلوالامانى

لِدعمفاسدمرالسلطانلدىالمفضلينمنكونهنفوذهينمىبلنجريبن

مناصبورثاوخلفقدالذيالجاندارجاولىمعالبروجردي

الجاندارجاولىفانواخيرا.واذربيجانايرانفىقراسنقروممتلكا!

المخنلفة.وعلىالئحالفاتصمولِهَتحول!و!ذلكطغايركابنابنهَنزوج

هـ953سنةفىالفرصةهذهمحمودالسلطانانتهزفمَدحالاية

"(.)6"ثروتهوصادرمنصبههنالبروجرديفاقصى

الحاجبطفايركابنمنالمؤلفالعسكريالثالوثلَوصلوعند

عالَقهمعلىواخذوااتفاقيةالىالرىِاممروعباسفارساميروبوزابه

خاصنفوذاسممِا(فانالسلطانقبولهـ)وكان045سنهَفىالسلطة

الذيوالوزلِرالعسكريالثالوثوهممنةنفوذمحلهحلقدووزيرهبمك

بقولهالحادثةهذهعلىلِعل!البنداريالمؤرخفانالحقيمَهَعشِوه.وفى

اخروزيروئعيينالسلطانوزيراقصاءهؤلاءاتخذهامراولان

تاجاخابنوهوزارستبنالدينتاجهوهذهاخئاروه)7"4(.وكان

حيثوفعالامقتدراوزيراكانانهبالمصادفهَحدثالذيالغنائمالملك

الوزارةمناكثرومقتدرةمسوًولةالسبيلهذاوزارتهصارت

4(.")8السابقة

بعدالواحدالعممكريالثالوثمنالئخلصفىمسعودنجحوعندما

،وكلنالدولةفىفوهَاحنَرالشخصيهَثاندةمرهَبيكخاصاصبحالاخر

هذاعادحينماالدلِنلَاجمحلحلالذىِالنجمِبابوالدينشمسوزلِره

عددمنلهلسِ!الوزلِرهذافانالبنداريعلى.واعتمادا)9""(فارسالى
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التىالقربىرابطهَوهىالابالمنصبتربطهضنيلاقدراوانالوزارهَ

رفيعةمواقعشغلقدفانهذلك"(.ومعالدركزشِي)َاسرةمعتجمعه

السلطانوزيرانه،وبماالمنصبهذالَسنمهفبلالدولةفىالمستوى

عنوذلكالسلطنةاراضىاوالسلطةممتلكاتزلِادهَفىمؤثراكانفقد

مناغتصبوهالمحدالتىالاراضيبعضعنبالمخلىالامراءاهـناعطرلِ!

الاجراءهذامنجناهاالمىالفواندفانذكرمسعود.وكماالسلطان

الى"(.ونظرهَالامبراطورلِة)1ْجسمفىدبَقدجديدةحياة،فانواضحة

فيطالبواقدانهمالفولالطريفمنفانهالامراءجانبمنالتنازلهذا

الوزارةفىالدينشمستعيينهـباعادة954فىوقعتاخرىمناسبة

الفضل.ابوالدبنجلكلعليهمالمفروضالوزيرمنبدلا

مسعودالسلطانزمنمنذانههيالمتبقدةالمسالةفانلِكنومهما

السلطةمنالموظفدنتعدينعلىفقطوالاتابكةالإمراءيسيطرلم

كانفالَدوالواقع.السلطانموظفىمحلموظفيهماحلواانماالمركزلِة

والائابكةطغرلبنارسئنوزيرالثمَهَبنمحمودالدلِنشهاب

صاحبشاهاشِاجالاميروزلِرالاصل(فىالحقيقىالمودفالِلدكز)سيد

موتبعدبالسلطنةمطالبتهفىشاهسلدماندعمقدالذيالريا!لعِ

شهابفانالسلطانسليمانصارمحمود.وعندمابنمحمدالسلطان

،وبذلكالسلطنةمنمباشرةخلعفانهسلمماناما41.وزيرااصبحالدين

شهاب،فظلطغرلبنارسلانومحميهايلدكزالاثابكالسلطةاغتصب

لكليهما.وزيراالدين

الاتابكاوالامراءفرضهالذيللوزلِرالضمنىالسلطانقبولان

تأييدعنلِبحثونالسبقةالامراءفيهاصارالتىالدرجةبجكءتبين
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هوالعكسيكونانمنبدلاالعسكريهَالنخبهَعلىالاعدمادبالاحرىاو

ولعلهسليمانالسلطانالىبالنسبةخاصبشكلواضح.وهذاالصحيح

دعموهالذينالامراءاولئكمنأيبمصيرمصيرهربطفىراغباكان

السلطنهَ.الىالوصولمحاولتهفى

وبعدالغزدهانلمنسنجرالسلطانواسرمسعودالسلطانوبمو!

مختلفبينالدميمِزحالايةعلىالصعبمنالموقفاصبحدصيرةمدة

يشيركانالسابق.فالمصطلحالسلطةعلىالمئنافسمنوالامراءالملوك

حكومةالدهتعهدكانالذيالسلجوقدةالاسرةمناميرالىالعادةفى

النخبهَمنالفرديعنىانهالثانىالمصطلحالالمحالعِ؟امامناقلعِ

البارزونالامراءحصلالحالَبهَنهالِةففىيكنومهماالتركمِة.العسكريهَ

الامبراطورلِهَاجزاءمنالكشِرفىالملكمنزلةعلىوالاتابكةاحابر

انتعَللسهلتقدالاتابكيةمؤسسهَمطلدَلآ.وانحكمسلطةمارسواوانهم

ناالذكربسنحىَاكوياء.ومماالامراءمعظمالىللملكالفعلبةالمنزلة

لهخططقدشاهسليمانينازعهلاكورلِثطغرلبنبارسلأنالاعتراف

ايراناقليمحكمتسلمايضاايلدكز)الذيارسلاناتابكارضاءاجلمن

وموفعهالمحمملهَدوتهمنشِخوفكانسلممانلانكادطاع(وذلكبرمته

الامراء.بمنالمؤثر

فىانهالواضحفمنالامبراطورلِةفىالعسكريالنفوذوبثزايد

لابالاحرىاوالاهمدةضئبلمنصباشغلقدالسلطانوزلِرحقبهَنهاية

همكانواالذينالامراءمنمسممرهَكانثسلطنهخلامالهاهمية

يمدانلمحادراالسلطانصارمااذااوالدولهَ.فحينفىالفعليونالحكام

العادةفىكان،فانهطغرلالاخيرالسلطانفعلمؤدتا،كماسلطتهتوكدد
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فىبهلِقومانالموظفلهذاجداالقليلهناكان.غمروزيرهيمن

ونطاقمفدرلَهمجاللانوذلكالمدنمةالادارهَبهلَعملالتىالطرلِمَة

بسبيالغالبفياخديرجدا.فلقدومحليهَجدامحدودةاصبحتقدسلطته

فيالسلطاندواتفبادةفىعلبهبفمدكانطالماالصمكرلِةامكلألانه

لها.نهايةلامعاركالسنواتهذهفيصارتمصكة

فيهتتدهورالذيالوقتفىوالنتيجةالعلةلينالتمييزالصعيفمن

عسكريةالامبراطوريةفطِاصبحتالذيالوقتوفىالوزارةمؤسسة

صلرانالىجنبالىجنباسارافدالمتفمِربنهذينمنزايدة.انبصورة

المحافظةفىفشلثددالسلجوددةالسلطةفمَطليسبانهجداواضحا

الفشلهذامنكان،ولكنالداخلمنالعسكريالتهديدضدنفسهاعلى

خارجمنالبدولِةالقبائلالمستمرلأمنالضظضدنجدتهيمكنلا

الحدود.

لاسننناجاتا

الرابعالميلاديالعاشرالقرنفىالعباسيةالخخةانحلكلأشر

والشاملةالجامعةالامبراطوريةمفهومتحطيمفىالاسرنجاحالهجري

فشلىالى،وكذلكالاخمينييناياممنذالغربيةاسياتارلِخسمةكانتالتى

سياسيةمؤسسةفىذالَهاثنظيماولَجسيدفىالجديدةالايدلوجدة

انممَالمِةحقبةتعدالئحقهَ.فالشؤونالحيولِةومبادئهاقيمهاعكست

زعمواالذلِناولئكوانمصارالمبدأبفشلانتهتالمىثجرلِبية"وحعَبهَ

.11يمنَلونهانهم
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فىمهمهَمرحلةالعظامالسئجقةعصرفىالحكمنظاموأشر

التىالسمِاسيهَالنظرلِهَدعموفىجدلِدهَمؤسساتمهَعملصمغهَتطولِر

تطور-كماالشرلمحىالاسلامىالعالمكبيربشكللَطابقاوتلالمم

فانرأشِاالعباسدِين.وكمابصجاءالذيالصرفىحدتَهذالَارلِخيا،كل

منمَسمةلسلطةاولسلطديننظاموجودافدرضتقدالسلجوق!ةالسلطة

فىودقدهَهَجداحساسةضوابطوجودافمَرضتوكذلكطرفينالى

واداخلبينهماوتوفقالقوىهذهتسترضيانبينهما،حاولتالتوازن

اياممنذمهممنةواضحتلَطور!ددالتىالقوىهمكلها.لَلكضمن

الدينمة.والطبقةالاتى:-السلطهَعلىالفوىهذه.واشتملتالعاسمدن

العصرفىدادلَهاكانالتىالعممكرلِة،والماكنهَالمركزيهَالدواوشِة

حاكمكعنصرانفسهمشىكلفوقوضعواقدالسلجوقى

الغربدهَ.فالسلطاناسيافىالمغلوبةالشعوب)لَركي(علىاجنبي

بدِنالئرابطمبدأالدندولِهَ،وباعادلَهاالسيادةتاكمدهخكلمنالسلجوقى

ولَدرلِبلَعل!معلىالعلماءوبائ!مانهاالدشِةالمؤسسهَوبينالسلطهَ

المدندةالادارةوتعزلِزلدقولِةالجهودالدواوينية)البدرودراطية(وببذلها

جممعاالامورالصمكرلِهَ.بهذهالنخبةلطموحا!الموازنةالقوىكونها

وكذلكالاسحطِللدولهَجديداانموذجالِصوغواانالسبدَلآحاول

دندِوسِن.كحكاموضعهماوموقعهملتزيز

كلأيتالسلجوقيةالسلطةهدكليةانمنالرغمفعلىذلكومع

المؤسساتكلومدركةالوقثذلكفىالمجتمعاحتداجاتمعمتناغمة

فاعلةكانتالتيالقوىالِضاوهدركةوالخخاتلدشقاقا!المسببة

التيجدلِدةمؤسساتلابتكارتدابدرتتخذفلمذلككل،معانذاكوالعاملهَ
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للسلطةوالحساسالدقيىَالنوازنهذاعلىتبقيانباستطاعثهايكون

للمبادىًالاسلفيةالعمليالتنفدذاوالانجازبفعاليةتقدماناووالقوة

حفمَتددموجودةمؤسسةمنهناكفليسذلك.وفوقسياسىمناخفى

داخلىكعنصرعملتانهااواعلاهفىالمذكورةالمتطلبات

الاولىبالدرجةلِعزىالسلجوقدهَالسلطهَانحكلفانللا!شقرار.ولذلك

والادارلِة"(السياس!ة)2ْالمؤسسا!داخلوالعجزالضضعواملالى

ننسها.

بصورهَالمدنيةللظارهَالوظمفىبالانحلكلعامبشكلعنشِافقد

ظللَحتالسلطةان.وبماخاصبشكلالسلجوقدةوبالوزارةعامة

ذلكشَاولناالوزير-وقدعلىكبدرهَدرجةالىاعتمد!قدالسلاجعَة

الثقافيةوخلفيتهوتدريبهوتعليمهولَجنيدهالوزيرمهما!مناقشةخلكل

هذهحاولتفدهذابه،كلاحدفثالنىوالاخطاروامئيازانهومصالحه

المدنيةالادارةنظامفى:-الدسمتقرارالمجالينفيتوضيحهالدراسة

راينانفسها.وقدالدواوينيةسادالذيوالفسادالمفويالارباكوكذلك

الخاصةممارستهادتالذيالمدىلاحظناالوزيرمهما!تتبفاخكل

داخلالالمَساماتاوالفئاتتكولِنالىخاصةوالمحسوبيهَبالمحاباة

الفدرهَعدموالىالمؤامراتوتدبيرالشكحالهَاسممراروالىالدواوينمة

وانجنيدمسألةالىفاحصةنظرهَ.وانمستمرةسياسهَان!نهاجعلى

النىالمشاكلتلكشخصطَمشاكلعدهَعنابانثقدالموظفينحشد

الاداريالاداءمستوىوعردلهَالحكوميالجهازاداءانسمِابيةاعافت

الاجراء.فىامالطريقةفىسواء
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انتجقدالجدلِدالتعلدمىالنظامانمنالرغمفعلىذلكعلىوفضك

منلكنالبيروقراطيينمنمتجانسةمجموعةالمطافنهايةفى

النظامممارسةوافكارباخدقتشربواقدهؤلاءانفيهالمشكوك

منالجماهيرازاءموا!فهممنبوضوعبدلالذيالجدلِدالاداري

المنافعفان.والِضاعنهممنعزلينمتزايدةبصورةاصبحواالذلِنالاهالى

سًضمناس!مرتولَعليمهااصولهاوبسببالفمةلهذهالثقافيةوالقيم

وحالةالشاملاللاممتقرارحالةفانفارسى.واخيراهومماالكثير

مطمقادتقدالمنصباعباءتحملمنواجههاالتىالمخاطر

منالذيالذاثنطبماوئبجمِلسباسةبننهزواانالىالبدروفراطبين

الىبالفعلادتلمحدالسَالخلفيوالالحلرالألتهازلِهَيعززانيظنه

الداخل.منالنظامافساد

درنينمنلاقلاس!مرتددالسلاجقةسلطنةانومعشكدونمن

فىمهمينكانواالعظامالسئجقةفانوالِرانالعرا!فىالزمنمن

لاوانهسابقوربماوالمؤسساتللا!كاروكناقلين:-كمبدعينحالسِن

للحكومهَالممثلةكونهاللخلأ!ةالبديلهىالسلطنةبانالتصور

الاقلىفىفانهاالحكومةلمشكلةالحللسِم!هذهان.ومعككلالاسحدة

الممالبكعملوبظلهاالسلجوقمةالئجربهَاشرنهاالتيالامكانبةتمثل

بالسلطنةالشرعيالاعئرافئوكيدفانذلكلهنجاح.ومعالعثمانيون

!لىالطررعبذواقدالسلا!جقةفانالخلدفةقبلمنالسلطنةوشرعية

والىمركزبةسياسيةمؤسساتظهوروالىنهائياالخلا!ةاختفاء

التاريخيةللظروفاكثربصورةملامةجديدةسداسيةنظريةظهور

الحفيفمِة.
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وم!يامفوياالدينيةالسلطةبريطهمالسلاجقةفانذلكعلىفضلا

الاسحيةلهالينيةاندمجثفدالصوفيةانأليهاوكالنظرالسلطة!نظم

المؤسسةربطوافدبكونونالسبفةفانالحالةالنعاليدية.لههذه

ضروريةتعدالتىالمؤسسةعليها.تلكسيطرواقديكنلم،انالدينية

خاصةالمسنفبلبة.بصورةالصمكرلِةالحكوماتاوالسلطانلدلِمومةجدا

sicالحكاملهينالمجالئوسعالجماعيةوالعزلهَالريهةحالاتلدأ-ما

)53،(.الاهالىمنورعاياهمالاملألمي

والائجاهاتالنزعاتذروةئمثلالسلجوفيةالتجربةفانوباخئصلر

وفرتقدالتجرلةهذهفانئكاملها،وكذلكواعادهَالسابئةوالتقاليد

اسيافيالمتعاقهةالاسديةللدويلاتالمؤسسانيةلل!فىالالموذج

عمكريةحكوماتالمنطتةاظهر-فصا!االسلا!عثةايامالؤلطة.فمنذ

نظامعلىمفمدةالنركية-النارسيةالممياسيةالفلسنةالىاسنندت

الحكامفئةمئلثهاانهاوالنفوذ.وكماوالنوةالسلطة!نالموازنة

ايامفي)كماالبيروقراطيةالمحليةلثوالفنةالموناو)الاتراكالاجلألب

التنظيممؤسسةمعوتعليمهاواجتماعياتمَافياالفملأليين(المرثبطة

الفنةمنكلشانعزلواالذينالمحليينالسكلنمن،وشريحةالديني

عامة.بصورةالموظفين.وفناتالصمكرية
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امشابهو

المؤلفنمنوشهماو)ثومونئضريلاماسىانالىالئنوولالضروريحمنا

اشلرةالتعارمعتمعاوالئعارمد!نةاوالنجار!دولةمكةمدينةعلىيطلقون

هجرتهبص(وسلمعلط)صلىالرسولوان.الدولةلنظامالسياسيالوجودالى

مناسسعلىفانمة(المدينة)دولةصبيةدولةاولاسسالمدينةالى)!ئرب(

لاملأس!مؤلفاثالمثلسبيلعلىينظرواكتصاديوالسياسىالاجتماعىالئعاقد

Lammens, H!بالالرنشيةالاسلالمم()Bercecux deL' Islamوكئلأبه،صا

Laوالمدينةمثةالاخر Meque d la Veille de laltigre!موننضريو!ن

Mohammadالدولةورجلالنبى)محمدWattوا! Prophet and

Statesman!الاساسطَ)ثرثمةالمفاهيمالاسلاص.السياسيالفثرالاخروكتابه

()المترجم(.حديديصبحى

H.5جبهاملنونالسيد2-ينظر .A .R Jib

Government and Islam under the early Abbesids

.)كو!سللاسلامالسياسيالالحكل.الاولالباممينحكمظلفيوالاسلا3الدولة

.f-25أ02صثحاث691(-2ا169

ء4!هـاح*ْ!ع"،حكاهينكلودالستشرقكحثينظركذلك

ْ،body polit1(+"الامةيء)الحضارةفيوالننوعلوحدةفيالمنشور

Unityالاسلامية and- Variety in. Muslim-

،1155Civiliza/يف!يكاض on (ed. .g .E von Gruenbaum11'س Aوما

بصها.

والتحدياتالظروفبالحسبانياخذلاالثتابمؤلفةالاستاذهَرايان3!لاحظ

المشرقاقصىمنالرعويةالعَبانلخطرظهورفرضهاالتيالخارجيةالسياسية

عىجسيمخطرمنكونئهوما،الحضريةالمناطقواجتياحهاالاسص

)المترجم(.الخلاطةمؤسسةاهمهابينومنالص!ةالدولةمؤسسمات

.271صالساب!،المصدر،-جب،
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rdبندرل!ناردحمنظر5 Binder!ثLeonالدولةفىالؤالىبحئه)نظريةفي

Theالاسلاصالعالممجلةفىالمنشور(الاسلا!ية Muslim Worldجزء

.002ص3/5591رفمسا*7

A.لامهنونالاسنذةبهنظر6 .K .S Lambton

Ouis؟ Custodiet Custodes

االنر!غدالدولةنظريةشاطكارضه

Some reflections on the Persian theory of government

.962ا/صرفمI(31569)لهاريسول4!أIslamics!يمنئمورمحث

سملع!وفيعليكل)ممغير(اميرالعسكروليعهدالنركطالعامن!ةالمتنفذيةاالنخهاأوكلاعهددبكة!7

هذامنافشةشالكنابمنالئالثالفصلينظرمين.الالعحكومةالط

(.)الاتابكياثالموضوع

W.بارئولد!ديمير-ينظر8 Barthold

Turkest! n Down to the Monqol Invasion

ذكرىبمناسبةثانية.ول)طبعة."."صالبرفسوركللممنقحة)ترجمة

كئابهاشمغمانالدينصلاحالاسئاذئرجم)وتد03.اك!2896حمى/لندن

الفثحمنبفوان)ئركسنانئيمةثرهمةالص!ةالىالروسيةسفةمنيهارئولد

النرجمةاناذمصلةئرحمةوهي.1891الكويتلي/المنىالؤوألىالصس

المفولي/الشرجم(.الؤوحثىئركسئانالحرفمة

Claudeهينكاكلودنهظر9 Cahenالنركي)الونوكحثهTurkish Invasion)

Aفيالمنثمور History of the Crusadesئحقيق.K .M Seltonاليزء

M.ن!ونالاولىسنة)المنةالاول .W Baldwin/ثامعةفيلادلفيا/مطهعة

.,5اكر،6,ة5فملاللفا

(8851الفاهرةامصطفىمحمد)تحفبقالمَاريخفىالكاملالانير:اكن!نظركذلك

6444)سنةص01حزء A)الموصلا!ااينتحولالحلدثهَفىذكرحيثهـ

ابووهوءالمنشىافارباحدانالائيرابنويضيفالاس!االىالخلبنةءمنشى
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فىايضاالاسلامالىتحولفدالخمرصاحبعيبنالحسنبنالدهبةنصر

السنة.لالك

.أهصلامبئون-اطروحة1

لامبتونانالاستاذةالاقطاعاتانواعلمختلفالتمييزعنحمنظرا

Ann+ه .K .S Lambtالسلاجلَةلامبراطرريةالداخلية)البنيةThe Internal

structure of the Seljuq Enpire)ايرانصكميمردجناريخفيمنشوربحث

Cam bridge Hist of Iran232-9اما،rكامأالهروفسوربحثوكذلك

للممل!ضرالئالثالفرنالناسعْألىالئرنمناكطاعبالنرنعمية)نطور

Siecleا*داء*أأا'L Evolution de le ،!،91، duمجلة!فيالمنثمور

افمصاديات،مجنمعاتحضارات

Annales Econoncies, Societies,Civilizations

2-52(.هص1طذار/539الظدي)كا"دلنIمرق

H.-!نظرا Browenالمتاخرون)المويهيونبحثهفيبراونThe Last

Buwayludy)مجلةفيالمنئمورJ R ! S9291الثلأس/نيسان/)القعمم،

i(.222-5هص

بخلادطرففيتزوينبحرعلىمشرفةالعب!بلاكيمكبيرةناحيةطرم)بالفئح(ا

منهايومدلاثبلبةىوفىضياعافيهافوجدالحعويبافوتزارهاوفد.الديلم

ينممبايضا)ئرم(.وتسمىالمياهكئيرةممثمبةوهيالصحراء،منواحدفرسخ

)بيروث/دارالبلدانمعجم:الحموييوتينظر.الموصوفالناعمالقطنالمها

3)الشرجم(.2هى،4-(صادر

ونخمةالنصرةزبدةالاصفهثمى:البنداريمحمدعليبنالفئح،الهندارياحمنظر

الاشهانيلدينعملدكناليمناخنصار(سلجوقالدولة)ناريخالصرة

72.ص

الملوكئاريخفيالمنتظم:لرحمنجمدالنرج،اكاالجوزيالنا!نظر

-916)تثميرا68ص8،ايى49ا-ا939-اللكنابكحيلر)طبعةوالامم

4سنةفيأيةلىالحلدثة 4 Aعىطونليكوزيرالكندريالملكسيدهـغد
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مبلغدفعمفابلوالاحوازالبصرةضمانالكرديعاض!ن!كيرلنهزارسب

-ا68ص8بيده/واطلفتسلطلألية.دينار000003.فدرهسنوي

916/المنرجم(.

هـ(904)سنة91هـوص3514)سنواتصا-.الكاملالاثير:-ابن1

منالحلةفىالمزيديةالامارةالجهار:عهدد.،ناميالمزيدية،الامارةش)ينظر

المئرحم(.079/1البصرةاولىطهعة(92611-9هـ/57هn-هـ387سنة

36/37.ص-البندارىا

الىهناالاشارةانيلاحظ323)ومماص-8المننظم:ال!وزيا-ابن

المؤلفةذكرثكماهـلا472سنةحوادثمناليهودي!نواكنخمارئكين

بعدالشرايبنخمارئكين،هـالى72سنةالبصرةضمنثفقد،هـ،95سنهَ

دينار0001001الضمانمبلغوكان.اليهودي!نينعلىضامنهامعَثل

4سنةوفي.سنةكلفيفرسومنة t Aطغرلبكوزيرالكندريالوزيرهـعقد

مئابلبكير(!نكير)اوبنهزارسبالىواعمالهاوالاحوازالحمرةضمان

الجوزيالنينظر.المؤلفةاشارةفيالرواياتاخملطتفقددينلرء0000003

(.المثرممهـ.274)سنة323وصهـ(،84)سنة961ص-8

.26،27صلامينونة-اطروحأ

.4،46هصا-.الكلملالاثثر:2-ابن

.94ماا-..2-م.ن

مظةالضروريمنلكنهالتركملأليةالثبانلموضوعنناولناصممنسرغم2

الحفبةماثماكلاكئرمنلألهعلىالمشكلةهذهيطالاشخاسمنالصيدان

والمقاصدالمدلولاتالصَدةمجملنحليلاوحلعيهابقمدحيث،خطورة

الوقت.هذاحئىالغربيةاسياميزتقدالثىوالمسئفرةالحضرية

،هـ(.99سنة)حوادثاt،،0،1014143،1صا-.الكاملالاثير:2-ابن

.531الئركييصا!بق)التروكاهمنكلوديحث-ينظر2

.22هيمىايرانشكممردجناريخفيلامهنون)كحثها!نظر2
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الموظفمنوئرتيةوتطيمالقصورفيPagesالظمانتدرييالملكنظامجناقش

النارسيالنصمنفصل)27(ينظر.نامةسياسةكئابهفيالصمكري!ن

1ص 34 - 13 r.بعنوان.لأ،3!ولعظبقلمالانجليزلِهَالترجمةومن

of government or Rules for Kings!كThe boo

بنوانجبالهـروفسوركئابا!ضاوينظر.ا.1-1.هص(0691)لندن

ونحثويالمئدمة1(329)لندن-لوزاكالصليبيةالحرو*شدمشفىمؤرخ

Y6-اسش)92عنفصلالامبئوناطروحة v)الامراءويثمان

ليشلنايرانعنكمبردجنريخفيمنافشئهاوينظر(.2,-8618)صوالاتاكثة

الفصرلموضيفلأسة!ارئولدالاسئاذويصى.9234،2-صفحاتمنالاتا!كية

27V2صتركستانفيالساماليالحكمظلفي i - I.منمةعنوينطر

M.ف!أmالضنويالحكمظلفىوالصمكريةالمدنيةوالمناصبالموظلين Nفى

Theالضنويمحمودالسلطانواحوال)حياةكتابه life and times of Sultan

.M of Ghaznaبوزكئ!وكذلك.ا0.-621صفحة(1391)كمبردجjث

.5 Bosworthايرانوشرفىاففاممتانفىامبراطوريئهم:الؤنويون:.ح

I،)ادنبرهأم99-0،0، Air)62.1-89ص

الدولةئنظيممنالمبكرةالحئ!هةهذهفىالدواوينهذه.كلألثا..ص2-البنداري

تثنفلمموطلثهاووام!هاثمهماثصمخمالنة،اماكاسماءالغالب!ياليهايشار

التثمابوالملكتاجوزارةخكلالالشاءديوانصاحبنانجدا.وهكذاواضحة

لالمحلااشارةوهيالمشرفبالمنشئلهويشارالمعاليايهوالملكسديدوهو

ايداريةالهيكليةداخلللمهماتنوليفألىأساففطالمنصبازدواجيةألىفقط

اوردنهبمانصهويفارن63صالبنداري)!نطرالملكنظامموتبطحنى

.256صايرانعنكمبردجناريخفيكحئهافيلامبنونالاستاذة
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مافىل!هيبلرلنالاعلن)ئرجمة،وفيلتخلكلناكن2!نظر

كنسمطئرحمة261ص3لمجزء71n-1-2841،امزاء،باريس)سلان

ابن-خلدلن-المئاطع!8بديوانعطاصطلعاكطاعمنصبانالبوزيثحيث

13ص4 iالدولة.هبكديوانالديوانهذاسمىيحيثزبدهابن)ثرجمة

لليوانوسمىالمصكراثدلِوانالسميرمياسس.وف132ص2-البنداري

.اثالمنرد

!ديدةالاسلا!ية)طبعةالمعارفدانرهَفى)ديوانبحثلامبتونان3-الاستازهَ

اك!629.333ثجزء2)ليدن-بريلا؟(.ا.ح

33،52،53.مأالثنبة3-غبة

.725،258صايرانصكمبردجناريخفيبحئهالامافون3-ينظر

النارسي،النص642صDarkeئرجمةسا*7111()48نامة)فصلحممياسة3

.02-5026ص

،حيث631صالصدور؟راحةالراوندىِالحسينىينطر9،8,1لأص3-البنداري

دينار.0000008الرتمذكر

79.ص3-ثبندازي

ا.8،1،9i.ص.ن3-م

المملطاناطفالورعايهَالخزانهَمسؤوليةالؤيزعبدالىعهدتثهد3

الخزانةعنمسؤولاالقالمابوالملكثاج(.وصار48lصمحمود)البنداري

(.1lصنفسه)المصدرملكشاهالسلطاناطفالوزارةالطوعهدت

وللا()الطغرادا+!3!3ك!لالاع4ْ)عبحئهفيكاهينكلودرأيعلى3-اغمادا

431عدد!.ول.لالاسيويةالمجلةفىالمنشوراللرنسيةالسلثوثيةثاللنة

حتىفهيetyfnologyالكنمةاصلمشثلةأكان9،أ-95ا***22)7،3

فيتولالئوسالىاوالسهمالىتؤشرلاتيدوانهاطالمامحلولةكرالان

IL semble falloir orienter I ` enquete vers unesignificatin"

foولclioولولاعا،،ع

"،وطبقاالمنصبعليهايدلالئىالمهمةصالبحثالضروريمنوترجمتهاي!و

،وهيالطفرىكائبنفىالطفرانيكان63t/صl)ثزءخلكانابنفالهلما
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فوقالرسميةالاوراقبدايةفىعرضيا.ئكئبمسننةبافكلالكئابةفيالت!لق

كلمة.والطفراالاوراقهذهغهتصدرالذيالاميرالفابوئتضمنالبسلة

هوالحئيقيخلكاناكن:ونصبالدواوينيةالميروفراطيةفارسمة.وسنترجم

فىتكتبالتىالطرةوهىالطؤى!كنيمنالىالنمسةالطاء!ممالطؤى

لالظة.وهىالملكنىثومضمونهاالظظكالمكمالسسلةفوقالثشاعى

المنرثم.09Iص2لمى)يمروتخلكانابن.اعثمية

83.صأ3-المنداري

.001.صطن-م4

.071(سالسلثوقمةا))الطضكاهمن!نظر4

.258،925صكمبردجئاريخفيلامائونسمث،!نظر

.يبدو66صarعظ؟ئرحمة56صالفارسى9(النصنامة)فصلسياسةحمنظر4

وزارةكلكالضرورة.)وليسآخرألىوقتمنئختلفكلأيثالمشرفاهميةان

هذهذكراهملثقدالمصادرانالمحئملمنالرغممئلا.علىمشرفاتضم

الوظينة(.

هنكحيث925،026صايرانشكمبردجئاريخفىبحئهالامبثون،-ينظر

.الديوانهذاعناخرئئصياث

رضاهاونكفيالسلطانكاخل!عارفابليفا9"منطثيا394،ص-ال!منداري4

(19صكداريوسخطه

39،4.صا-م.ن!ا

117.ما.ن4-م

الثلأليالوزير/الفصل)تعنيدموضوعفيادناه4!نظر

،هـ(13279)سنةصا-.الألير:الثامل97؟ا!نص،-ال!نداري

411ص5-المنداري

161اصاهـيب057سنهَ)حوادثالائير:الكامل5-ابن

شظهاالئىالمناصبمنالصيدبشأنرفم)2ملحق.ينظر21هص5-ال!نداري

سنة.عئرةالئملأسثقاربمدةالموظفهذا
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-5.63-م.ن.صه

.مر،0011م!ن5

.391صا.ب:المنتظمالجوزي292؟ابن.ص5-م.ن

طبعةالاسئميةالمعارفدانرة)عميدفىكاهينالبروفسوربحث5-ينظر

tس691.بريل6)ليدنجديدة r tرفيعيالموظفينالئابمنلقب.فالعميد

الامبراطوريةئوسصحعثوالضنويةالساملأليةاكلرارةفىالمستوى

الموظفينمنفنةرتبةوظمفهَ،وهيلىلارتبةألىالكلمة.وئشيرالسلعوفية

دانرة)عاملفيبحثهفيالدورالؤيزعيد.وينظرالعملمنها!عندحيث

الىيشيرالفنيالمصطلححمثمنوالعامل3t.اصمزءالاسلاممةالمعلرف

.و!ميزالضرانمييعمعكانالذيوكالاخصاللولةموظفاواللولةعامل

مطلفةسمصلطةا!المعلىحكاماكايواذينالعمل!طىوابوالماوردي

.محددةلمهماثيينونالذينهمالصل،وكذلكومحدودة

651النركيمأ)التروكاهينف5

،32ا()بالفارسيةك!0591،طهرانافبالعاسالكشة)تحف!5-غبة r.

-391يصا809،برلِل)ليدن.ول!امدروز)ئحفيقدمشقناركخ:ذيلالقحس-ا!ن5

Rogerتورنمِوروجرترجمة(.وتنظر1111-905/5111سنة)حوادث791

Le Tourneau5701فى40111154اص70همن:دمشقDamas de

.1-43اك!529137دمشقفيالنرنسىلماثمق/المعهد

الولايةديوانويض97صالكنمة6-غهة

1.3.333)2(صالاسلاميهَالمعلرفدانرةكىكحثها)ديوان6-لامطؤن

غ!بةكئ!!بينهكماسنعرالسلطانامهراطوريةسحثها))ادارة6-لام!ن

والافريقيةالشرفيةلدراساتمدرسةمثلةفيالكشة((المنائمور

9 ov) BSOASمناقشةلشان383-388صالحكتنظر383)كذلكص02المجزء

سنثر(.اميراطوركةفىادارياموظناللرنيسالاسئلذة

19ص،ي-المندار6
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ىAدفعلرنيسطانالرنيس4الطؤاني)ديوانبخصوصاعلاهفى6!نظر

وايسالفاندونمنخزانثهمناسبوعخلكلبدفعهئعهدقدكانماالسلطان

(.gnص)كلداريشئأييبع

936،بخصوصسنعر(يصالسلطانامبراطوريةبحئها))ادرةلامبتون6-ينظر

منوارفعالمكلألةهذهمنارفعاحياناالعاملوظيفة.وكلألتالمالينالموظنين

فىالرليساشرافلَحتيوضعكانالعاملفانالغالي.وفىا!لمعاملوطينة

مينة.منطقة

5؟بحثها6-لامبئون uis Custodiet CustodesمجلةفىStudia Islamica

فى!ندرBinderينظرأيكذلكرفم912)هامشصالاولال!سمجزءه

236،237.كحثه))الؤالى(يص

مثونائهاألىالخلامةمؤسسةبثحليلBinder!دريذكرفكمايكن6-ومهما

مق!نهامافىتئكونالتركيمىهذافيالداخلةالاحزاءلبقيةالممكنمنيصبح

ظهرالذيللتطورالالر!الفز!يمهدالطريفةوبهذهنفسهالخلينةئدخلدون

Binder!ندرللمجنمع.ينظرالسياسيةللنظريةالسلاجقهَبعد

.24ا))الؤلى(يص

912صا.هـلمب794سنة)حوادث:الكاملالاثيرابن6-ينظر

59،هـ(114،115)سنة6-م.ن.جزء.اص

7117،118-م.ن.ب.اصا

جزء46!51اةْثة؟أ+اث!اذامجلةفىأ"58لاح4031ايمْبحثهافى7-لامبتون

11بندر،013صالئانىالقسم Binder"2.،922صالؤالى.r

الدينعوماحياءفىالطمكثابالي)ترجمةللونالعلمكت!.*:.!نهارس7

.917كىا269اشرفمحمدلاهورللؤلي/

الدين.علوماحياءمنودوننهالحرلىالنص182)راحصص..ن7-م

37(.،صجاحمروياثميةدمشق)طدمة01-8019ص..ن7-م

.11ص!ارليندا-7

-1 A
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uisبحئهافى7-لامبتون Custodietالجؤءاسحعةدراساثمجلةكافى

.13هصالاولالتسمالخاس!

.جرجانعلىعاملاالدينضدنطيدبشاناعلاهفىحنظر7

فىالملكمؤيدلمراففةالفاضىديوانشممئلالصففد51ص7-الانداري

الملك.نظاموالدهألى!فة

االمنثظمالاسلا3ئاجبلفبلدامفلأليالئضاةقاضىلالقبالمئدسيملكطى7

1ص9ب r tصنرشهر،هـفي69سنةحوادثفيالعوزيابن()يذكر

9بالفضاةفاضىالىمضافاالاسلامبناجلدامغلأسالحسنابولكقمي

.(المترجم310،ص

لَاضىنانبذكروردحيث27rص9بالمنئظم:الجوزىِابن8-ينظر

مننصه"ونفذهـما551سنةحوادثفىالجوزيابننصفى)وردالقضاة

برسالهَالزينبينائبالهيئىسالمبنابراهيممنصورابىبالفاضىالخلافةدار

الشرجم(.2270ص9بالسلطلن+الىالخلينةمن

21(.2-802ص-9الدامفاس)المنثظمعلأللةذلكعى8-مئ!

الئمَةقجصرصارهـ(فئد891566)سنةصا-.المنتظمايضا8!نظر

السنة.هذهفيالطمحلفضاةفاضى

ثوفىوانهالئفةوليسالئننيينجفرالثضاةقاضياسماننكرهيجدر)مما

فىيوماوعثمرينثحمةمدةناضبلابظادوكيتهـ.566هـلا563سنة

شهرمن51وفيالسنةهذهفيعنحئىفضاةقاضىولاارباعهامنربع

ابنلانالسنةهذهفىقاضيااولاعينانهويبدوالحد!ثىاحمدبنروعرجب

41الجمعةلِومالعَضاةفضاءئولىروحاانحوادثفيينكرالجوزي

المثرجم(.هـ.665سنةمنالاولربعشهرمن

،طهرانالطام)بالفارسية،السلاجقةالسلاطينعهدفىالوزارة:افهال8-عباس

ابوالدولةكمالجدكانفمثلاها.بصوما57ص(ا101طهرانجامعهْ

ومنعلما.واديبامشهوراقاضيا،ومشرفهملكشاهالسلطانءمنشى،الرضى
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وجزء9هـ(005سنة)حوادث051ص-9المنتظم:العوزي8-ابن

هـ(.185سنة2)حوادث95ص

،303صالبنداريينظر.مراغهفاضىالدينصدرهوالئاضىهذا8-وكان

3(.33)هامشصاالصدورراحهَينظركذلك

بنعلىبنمحمدبنعلى2)بشان80ص9بالمنتظم:الجوزيابن8-ينظر

الفضاءاولافنفلدالعَضاةفاضىابنالنضاةقاضىالدامغلأسالحسن!نمحمد

الفضاءنولىوقدوالصر.القضاءتعالدهـثم64سنةالطاقكالطمحلةفي

Atسنةوفيخلفاء.لاركعة A A-وئوفىالفضاةتضاءالمسئظهرالخلمفة!لده

9-مالصلةنرحمةلحيانهترممالمنئظغالثوزيا!نهـ،513سنة

VIY- -Y Aua..)الشرجم

24.ص-9المنتظمالجوزي8-ا!ن

.901ص-801-م.ن.

8.هصا.ب8-م.ن.

.،3-ه،17صا4بوفياث:خلطان9-ابن

.6946-64ص2ب..ن9-م

.042ص(ألىالض)Binderكأر9

Governmentبحئه+فيجبالاستاذ9-ينظر andIslam"صفحاثبخاصة

المويه!ين.افعالايكعالهم-مصولئفسمربشانا-25127ا-15،911

الاسلا!ية/المعارفدانرةفى)البويهيون(بحثهفىكاهينكلودالاستاذ9-!نظر

.ثديدةطبعة

9-1!ريل)ليدن-اجزء103 I)1ص 35 r.

نئوىعىالحصولفيدفيئااومفنياس!صدالسلطانكلنالش!سولنهطى9

الاثير:اين!نظرالراشد.الخلهنةئنحيةعىمائمروعةرسمية!ملاحيةتمكن

المنئظمفيالعوزيابنهـ(.)!ثحدث053سنة16)حوادثصأ-االكامل

فىوئدحواوالشهودالفضاةوممعالناسفلول!اسئمالسمصدالسلطانان

مئى-الخليلة-اياننى:ونصهخطهالسلطانواخرج!فدحوالموفيلالراشد
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الخلينة.خطهذاانألاثمهودفشي.الامرمننفسىخلثففدخرمتاومندث

ا.بالمنتظم.الخليفة!خلىالمانوطدهموخوفيوال!ضاةالنقهاءواحضر

المنرمم(.60ص

الهدايابشانوالنصهـ(947سنة53)حوادثصا.بالكاملالاثير:9-ابن

بظاد(.لمد!نةلهزيارةاولفيالخلينةألىملكضاهالسلطانارسلهاالثي

9.ص9-الينداري

الصرفيفارسبلادفىوالملكيةبحئه*الخفةفيA..ولSiddأ19سد!ي9

micالاسلاميةالئئافةمجلةفىالمنشورلوسيط!بالابعليزكة(" Cultureأ*Is

893.صا،ا.ب

.23ص9-الدنداري

.2،ص..ن-ما.

درنبرغ)تحقيقيالفخرطبطبا:بنعليبنسداليئيفىهاور!نظر01

ح.وننغمنلجلبزية)ونرجمة،.أص(5981كرس.ول/عهول!ولء383

.882ك!ا7،9يكلوز-ألنلنيالنخو:03.لهWhittاول8

tسنة91)حوادثص01ثزءالكاملالائمر:ا-ين. 7 A.)هـ

هـمن64tسنةفىثزوجتدالمثتديعهدوليأشمذللد.انعىاطمثلا.

عمىالخليفةوزيرنزوجكذلك4(.هص)البنداريارسلاناليالسلطانا!نة

الخليفةتربةفىدفنثفثمهاتوفيثرغدما.الملكنظاما!نةمنجيرلنالدولة

بهايتمتعكانالذىِوالاحترامالهيبةالىيشيرذلكلكنمالوفة،كرعادةوص

52(.صولدهل!شداري

.89صانهداري.

.9102،صا-مءن..

.،4405ص.1-م.ن0

1-م+ن.0

Stanleyلوللمنسنلأيلي!نظرا. Lane Poole:ليالشرفيةالنفودكاكلوج

ارتق،السلاحقةمنالنركملأيمةالاسراوصانلنقود-3:ال!ريطاليالشحف
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R.بول)ئحقيقوجمرهزنكي .S Pooleلندن(A V Vايضاينظر3-0.33ص(ا

CaliphateالسابقبحئهSiddigiصديقى and King shipمجلةفيالششور

8930993.مأا.بالاسلاعيةالثقافة

وحلىبصادفىالخطبةهـمن053سنةفىسصدالسلطاناسماسمَطنهقدا

موتوبط(.41صا-االاثيراينداود)يفظرالسلجوقىالاميراسممحله

فىيئورطالخليالةكداغدما1هـ/526131سنةفيمحمودالسلطان

ممعفىالخطهةمنسنعرالسلطاناسماشطفلأسهالسلا!قةالامراءصراعات

ليالثوزياين2)دقول،2صا-.الاثيرابنذلكلشان)!نظرالواق

ينظررببشهرمنالثالثاليومفىسنجرخطبةهـوقطص526سنةحوادث

26.ب.اصالمنئظم

.08صا-البنداريا

نهانيانفسهيجردلمالخليفهَانالقولالممكنمنبلألهصديئىاوضح-كماا

منفلألهشيء،كلوقبلاولابصاد.فيالزمنية)والدنيويةالسلطةمن

بعدفلأيه!لكعلىفضلابصاد.فيالاقامهَ،سلطانأي،السلطانعلىالمستحيل

اسمهكطاللئب)بيك(هذ)اضافةلهيسمحسلطانأ،ي!ظهرلمطضلبكالسلطان

فرضهعلىئالرطه!زالموالمكانوافالخلناءهن!.المضروكةالثئودءلمحا

بضمنوناويلزمونالسلا!نكانالاخرالثانبومنبظاد.امدينةفىالضرانب

ففدضالونولهذاادلرثها.فيالمسونلينلفسهممنو!عطونالمد!نةوارداث

نسامعاونسماهلوتد؟المواطنينوسلامةامنعىللمحا!ظةشحنةعنوا

فرعامث!؟منملكيةاوكبيرةامئيازاثالموظفهذايتولىانفيالخليفة

فيالمهيمنهْالسلطةيطالخليلةظلفقدهذاكلوكرها.ومعشرفهعلىالطمول

Caliphateول!بحئه)4صديفىبفداد)ينظربمدلنةالمتطفةالامورجميع

kingshipاسلاميةئفافةمجلةفىIslamic Culture604ص01جزء.

5بحثهالاافيلامبئونفالئهلماطبقاا Custodietالاولالفممم801+جزءأول

.13.ص
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الآئيرابنهـ)ينظر487ممنةالخطبةفياسمهبركياروقالسلطانانهممنا

موكةفيبدحرهمحمداخوهاللعغدماهـ(.ولكن97487)سنةاص.ب

منبالئماسوزلكغهبدلامحمداسموادخلاسمههـاسئط294سنهَوقت

هـ(294سنة1)حوادث00اص.بالاثير.)ابنننسهمحمد

!6teeسنةفيالجوزيابن)يقول A.بفدادالىوبركياروقمحمدمنكلسار

الىرسولاوانفذاليهبركياروقعسثراكثروخرجالطبلوضربلنفسهفخطب

.المترجم(ا90ص9بهـ.المنئظم294سنةالحجةذيفيلهفخطيكصاد

منصبجطتقدالزمنيةالسلطةفىالسريعةالتفراثانالاخرالعانبصمناا

شحنةفيتصيرالىآليأيؤديللسلطنةتضرايمستئر.فانكرالشحنة

يسوناحطساوانهمالمتنازجمنالمطالبينب!حروباحياناتحدثبظاد،ولذلك

الخلينة.مامسا!ةسالحصولالى

Caliphateكحثهصديقى)ينظر and kingshipئئافةمثلةفيالمنشور

زالماالخلينةانالئولاجمالايمكنيكنA(.ومهما3093اصاجزءاسلامية

.الاحداثمجرىفيالئا"ليرفيلهقوةاولايكةفاقد

Caliphateبحثهحممديفيا1 and kingshipاسلاميةثفافةفى

.4،41.اصثزءا

.t.11،93-م.ن.ص

neبول-فااا Poole4344،مأجزء3:كاتلوج!لا.

liphateبحثهفىاحممديفىا and kingshipاسلا!يةئئافةفى!ء

.4.اصجزءا

152ماا-البنداريا

Caliphateكحثهاحممليقى2 and kingship4.مه11ثزء

74)حوادثصااحزءالاثير:الكاملابننالهمامع!كارن23هصنهداريا2

ناالمصدرينهذسنفىثاءامحيث57اص-.هـ"المننظم954سنة

فىالعوزيابن*.)يذكرالعموشفالداو،ملكالملوكساجلئبمنحفدالوزير
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فلألهزمالصمكرومعهفخرجبالخروجالوزيرامرالخلينةان-94ADحوادث

(..المئرجم751اص.ب.المنئظمالصو

و!ينالمتننىالخليفةبينيبدو،حسبماولاءهتوزعالذيطرشقهوا-هذا2

اسئرجاعمحاولاضدهكةالمصميدانالىنزل،واخيراالاثراكالامراءاولنك

اعداءحاشألىصارطرشقفانالنهاية.وفىمنهماخذتقدالتىاكطاعا-

.238ص.البنداريالمكتفيالخلينةخازنقتلذيوهوالخليالة

2l23هصه-البنداري.

هـ(551سنة164)حوادثصا.با-المنتظم2

.12402،2ص-البنداريأ2

هـ(555سنة89099)حوادثصااب:الثاملالاثير-ابنا2

692ص-البندارىِأ2

Caliphateبحئه-صديفىا2 and kingshipاسلامطَثقافةمجلهَفى

6،.اصجزءأ

1247،58-م.ن.ص

H.A.جبالاسناذبحث!نظرأ3 .R Gibbالدستورية)النطمConstitional

Organizationالاوسطالشرقفيالثالونخدوريمجيدكنابنيالمنشور

Law in the middle East!ليسنيوالاسنلذخدوريمعيدفبلمنالمحق

.H .J Liebesny(الاسلاص)الئثونالشريعةوئطوراصل:الاولءالجز

Origin and Development of Islamic Law(الئمرقمركزاو،واشنطن

.12ص(5591الاوسط

يأمناكثرومنطمامئقناكانربماملكشاهالسلطانانبارئولدالاستازيهذكرا3

كانسنعرالسلطانانعىجيدادليلاهناك،وانالاخرينالسلاطينمن

بصورةصحمحايبدوالفولهذاانمع4الالجليزية803صثركسناناميا)ينظر

سمملمثطمين.فطىكلألواانهميظهرالذينالسلاطينبضهناكلكنعامة

تويذكاءمئوثداكانمحمدبنمحمودالسلطانانخلكانابنيذكرالمثال

لىالميلشد+والسيربالئواريحعارفاوالامثاللمعارحانظاكالصبيةالعصفة
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خلكانابن)ينظرقصدهفدالشاعربيصحيصوكانوالخبرالعلماهل

63صجزء3 rهذامعرفةعلىايضايعقبوالبنداري156صالبنداريإ

العربيهَ.السلطان

الحاديالفصلنامهَسياسة3)ينظر80،390-بارئولد:لَركسمَان)الالجليزية(صا32

المشورةهذه!دمت.لقد75صثهولعك!!66،وترجمةصالفارسىعشر(النص

(.لسلطتهالحاكمممارسةهمِبةمنئقللالاوامراصداركئرةانبحجة

الفارسى(النص51)فصلنامةسياسة3.ينظر90ص-بارئولد:تركسئان331

9بئلمالالجليزية8؟والئرجمة1ص 1 -) e Darke.

54055.صلامبئوناطروحهَ-ينظرا34

الفارسىالنصأا7هصالالجليزي4(النص1نامة)فصلسياسة-ينظرا35

t!ر، A.ا

Histoireبالفرنسيةالسلاجفهَ)المئرجم(:ئاريخDefremeryدفريمري-ينظرا36

des Seljoukidesمسئوفى.اللهلحمدكزيدهَئارلِخيكئابمنماخوذ)وهو

Extraite du Tarikhi Guzideh d Hamdallah Mustaufiالمجلةفىالمنشور

Journalالاسيوية Asiatiqueَنيسانالرابعة1/السلسة1مجله-

Aمايس t A24يصا r 4-5 r.ناالملكنظاموزيرهارسلانالبالسلطانسال

ذلكانالملكنظام.فاجابهالدولةووارداثللمصروفاتسجلالهيرئباويعمل

السجلهذامثللهيرئبانحسنعرضغدنذالعمللاتمامسنئينمنهيئطلب

فدبرمنصبهفقدانمنالملكنظام.وئخوفعملهفينجحوفدبومااربعنفي

فىالوزيراغوِلعمليهَ.انمنصبهمنصرفالذيالكاتبانجازكسادعملية

الئيالضفنةألىاحياتاينسبالاسماعليةالحاثماشينقبلمنالمطافنهاية

عنالمسؤولةكالتالحادئةهذةان.ويئالالملكنظامضدحعمنننسفىظلت

ئرقيمذلكعلى،مثلاالماليةيايدارةالمتطنةالئجديداثاوالابنكاراتمنعدد

ايض!.ينظرالمخمالفةالورفةجوانبعلىوالمصروفاثالدخلوئسجيلالصفحاث

.5895،صلامبتوناطروحة

58ص-البنداريا37
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هـ(1)17594صاجزء.الألير:الكاملأ-ابن38

هـ(651سنة2)حوادث41.ص.ن-م913

هـ(235سنة2)حوادثصه11جزء:الكامل.ن-م041

6110216ص-البنداريا14

68صألامبتون-اطروحةا24

2اصاهابالاثير:الكاطا-ابنا43

61صلامبموناطروحةأ-44

هـ476سنةt)حوادث4ص11جزء:الكاملالاثير-ابنا54

هـ(253سنة)حوادث2صه11.جزء.ن-م641

23.صالصدورا-راحة47

الامورجميعفيبينهماالتمييزالصصمنكانالدولةوخازنالسلطان-خازنا،8

..العمليهْ

t Iبانمنهادراكامسىدالسلطانمسئوفيالزلِزعبدانالمثالسبيل-فعلىأ

موففنحويلهىالدركزينىالوزيربهايضبطهانيحتملالئىالوحيدةالوسيلة

علىبحصلانفىونجحكمسنوفمنصبهمناسنفال،لذلكضدهالسلطان

ناياملالصلبهذا.وكاناولادهنربيةعلىوالمشرفالسلطانخازنوظيفة

نجحفدالؤيزعبدان1(.ومع481،94صالوزير.)بنداريازاحةعلىيعمل

تمكنالذيالدركزينيهزمهالمطافنهايةففىمودئانجاحاكانلكنهخطئهفى

فتله.ثمالسجنفىالعَائهمن

.9.صىا-م.ن.ص

جميعفانالمسئرشدالخليفةمسعودالسلطاناسرغدماالمثالسبيلانهعلى51

فدالمعركةميدانفىيرافئونهكانواالوزير،الذين،بضمنهمالمهمينموظاليه

ا.حزءالسبن)المنتظمفىوالفوااسروااوعليهمالفبضالقى

(771ص؟البنداري4صه

12صالاولالفصلاعلاها-ينظر52

32صالاولالنصلاعلاهأ!نظر53
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771صاخبار:الحسيني-451

بالدينالخاصةالمسائل)بشانالثامنالفصلنامهسياسةفىالملكنظام-يفولا55

ارزالَا)رواثبثمقلهميدفعواوانالدينعلماءاحترامالحثامعلى(انوالشريعة

اخذبهدفالدينيينالزعماءدعوةعليهمذلكمن؟واحثرالخاصةخزينئهم

اشبههما)السلطنةيوالدينالملكيةان،طالمامعهموالئباحثمشورتهم

63،كذلكصDarkeمنالالجليزيةالىنامةسياسةئرجمةبالاخوين)ينظر

54-57(صالفارسى65؟والنص26
همثانلا:فالفضا-والمفتشينوالقضا-الوعاظ)بشأناَلسادصالفص!لثصينظرجذكرلترفي

على.علاوةايديهمعلىيشداويعَويانللملكالمهممنفانهلذلكالملكنواب

مقامالقانمونلالهموذلكُعليهايتجاوزلاانشِبغىوسمفهمهيبئهمفانذلك

وانهميصِنهمالذيهوالملكُفاننفسهالان.وفىلواءهوالحاملونالخليفة

43-48صالالجليزيهَالئرجمه4َ)ينظر6ص!هrkeالالجلوِنلِةوكلاء.الترجمهَ

4(.38-2صالنارسىوالنص

6364،65،صلامبئوناطروحةا-ئنظر57

H.امدروز-ينظرا58 .F Amedrozللملورديالسلطلأليةالاحكامفيبحئه"المظالم

The Mazalim Jurisdication in the Ahkam Sultanyya of Mawardi

6ههيصا119تموزالئلألي)القسمJRAS.مجلةفي*العنشور

2ك!)مئرجمي-الفخر951 A A104صالصبى.النص

11امدروزحنظر061 .H .F Amedrozللماورديالسلطانيةالاحكامفىالحسبة

The Hisba Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi

J.فىالمنشور RASعلىوخاصة28731-4يصأ169نيسانالاو!)الفسم

للمحسَمب.الوزيرتعيينبخصوص92اما

ومصالحه(للوزيرالئقافيهَ)الخليفةعنوانلَحتادناهفييهنظرا61

96صلامبئون-اطروحةا26

يكنلمهـيوهذا487سنة8)حوادث0ا/ص.جزءالائير:الكامل-ابنا63

سنةفيالمسئرشدالخليفةاغنيل.فحينماحالايةعلىالوزبرواجببالضرورة
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ينظرعنهنيابةالراشدمبالِعهَبغدادشحنةمناطلبا-135هـ/952134

.05اص.!بالمنئظم

السلطانانبالنةالراشدخلكةهـباب952سنةحوادثفىالجوزيابن)يقول

كالعميداصحابهفجاءالراشديبايعانبكبهواسمهالشحنةالىكتبمسصد

قصرفيالراشد...وجلسالدارالىليدخلمراسلاتوجرتوالضامن

المئرجم(.05صا.ب.المنئظمالمئمنة

08ص-البنداريا46

02،12.ص.ن-م561

أاا-م.،.ص66

6 vالنص12نامه)فصلسياسهَئنظركذلك7..صلامبئوناطروحة-تنظرا

001ص8.ئرجمة9صالفارسى

C.86؟وينظر8،هص-البنداري681 Defremeryعن)بحوثبالفرنسيةبحثه

Recherches()44/041853ص(بركيارو!عهد sur Ie

Refineظiaroظ de Bar

.011،111صفحاثولاسيما-البنداريا96

الاشخاصسنجرالسلطانمحسوبيعنفسمهناكحيثt-2727اا-م.ن.ص07

لديه.المفضلين

.اأص-البنداريا71

2V091صهـ(ا731طهرانلوزراء)بالفارسيةدستورخوألدمير:!نظرأLAS

57.صلامبئوناطروحةفىمقتبسهو

هـ(.005سنة1)حوادث53ص،01الجزءالكاملالآثير:-ابنا73

.1،10241مهجما-البندار471

الملكوص(خراسانبلخ)اوعاملمنصورابوالملكجمالكانابنانهعن-اماا75

الدينعمادLAI؟لبركياروقطغرانياكانالرحمنوعبد؟لبركثاروقوزيراكان

بركياروقمنلكلوزيرافكانالملكمؤيدواما!جوسيلبوروزيرافكان

ابناءاما.وسنجروبركيارولَىلتئشوزيراالملكفخروكان؟ملكشاهبنومحمد
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للسلطانوزيرينفكلألاطاهرالدينوناصرمحمدالدينصدروهماالملكفخر

.ملكشاهبنمحمدللسلطانوزيرافكانالملكناصرالملكمؤيدابنواماسنجر.

خدمففدالمحاسنابوالرزاقعبدالاسلامشهابوهوالملكنظاماخابناما

نسبينَمجرةمنجزءوكذلكُ،والبنداريالصدورراحهَينظرسنجر.السلطان

زامباوركمَابفيالملكنظامعانلهَ

uerاة.E .K .M Zamb:الحارلِخفىالحاكمةوالاسرالاسمابمعجم

.322ص(7291ول.طثةاةمireهانوفر)بالفرنسبةالاسلمى

وجودعدمفىالسبببشانمنافشة)فيالملكنظاملِلمحالاخرالجانب-وفىا7

الكفاءهَاوالمؤهلينمنتماماكبيرةفئةوجودينبغىانه(الوظيفةفيتصدية

نامة)فصلسمِاسةينظر.الدولةمصالحالىبالنسبةمنهميننفعانيمثنلاالذين

rصالفارسيالنص(14 109 r A461صالالجليزيةالئرجمة؟ا.

بنلفمانشحنةعينهفدكانلهمملوكاملكشاهالسلطانبصعندما-والواقعأ7

ادىممامئعاديينصاراماسرعانالائنينفانمرورنيسالملكنظامبنجمال

ملكشاهمحمدالسلطانبداففطوعندنذ.ويفئلهالمملوكعلىيقبضانبفمان

ابن67؟ص9بالمنتظمينظرلا.امعانلتهفىالسيدهوكاناذاعما!نساعل

ابنهـ()ولِذكر485سنه7َ)حوادت0َصا.بالتاريخفيالكامل:الاثير

طولسئمقدملكشاهالسلطانانالناسبينا؟شاع:انهالقصةهذهالجوزي

النظامبنلفمانكانوددالاموالمنيخرجماكنَرةاعداؤهلهوصورعمره

عليهفالَبضفاختصمانَمحنهَجعلهقدكبيرالهمملوكاالسلطانفانفذمرورليس

اربابالسلطانفاسثدعىمسئعئاالسلطانفصداطلقهفلمابهواخرقعئمان

jaiفلذلكالملكفىشريكىكنتانلهوفولواحسنخواجهالىامضواوفاللة

الدنياعلىاسثولوافداولادكوهؤلاءحدكئلزمانفيجبئابعىكنثوانحكم

المملوكقمَلعثمانانذكوتفالباحئة+.الحرمةمنيخرجواحئىيقنعهمولا

يشددبينماالملكنظامابنوغمانالمملوكبينضفنةتعثسانماالعَصةوان

(.المترجم.الملكونظامالسلطانبمِنالعلافةعلىالجوزيابن
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بنمحمدالسلطانلوزيرنانباكانحينماالكافىابنانالمثالسبيلانهعلى7

ارقىلاحتكلاولادهبئحريكيناوربوضوحكانالميبذيالملكخطيرملكشاه

بيئهفىئحكمهمومنكفايتهم!ممنالسلطاناشتكىوقد.الادارةفيالمناصب

عزلوحينما(.801صىِ)البندارالكافيابنمحلليحلرشحالذيلانويفَروان

ابنىفسجنالفرصةهذهانتهزفلألهالملكخطيرالوزيراخلرامحمدالسلطان

علىالملكخطيراجبروبذلك،الوزيرزوجهَكلأل!الئىوابنتهالاحياءالكافىابن

1(.41صالبنداريئطليفها.)ينظر

V.5ص1.بالكاملالاثمِر:-ابنأ7

8I027ص-البنداري.

باسراره.وانتمنهلهنديمافجعلهالسلطانمنجدامحبوباالرؤساءسيد-كانا8

فىنظامظلولكنوهيبتهمنزلئهعلتبذلك،الملكلنظامخئناايضااصبحئنم

لئلاالقصرفىنائيرلهموظفااودنَمخصاكونهعليهالزمامممسكانفسهالولَث

سبداصبحفقدحالايةوعلى.نظاممنصبأيمنصبهعلىخطرايكوق

متوليوزيربهمنيارابنوهوالسلطانمفربىمناخرمعصديفاالرؤسأء

نظامسلطةيبفىاويكرهكانوكلاهماوطموحا.ءأكفايضاكانالذي.فارس

عزلوحينما.ونفوذهبمنصبهالاحئفاظفىافلحنظاملكنضدهفنآمرا.الملك

عندنذفحنوظيفئه.منجردقد(الملك)اوالدولةكمالفان،منصبهمنابنه

6(.9500صالالشاء)البنداريلديوانكصاحبالملكمؤيدابنهنظام

.49ص..نا-م8

.الاولالفصلاعلاها-يلاحظ8

.431ص-البنداريا8

.1ا-4080صلامبتوناطروحةا-ئنظر8

وامتدثطويللامدظلتالسياسيينمعارضيه!اوهَانالفولالمؤكد-منا8

المث!سبيلفعلىرحلوا.اينمااوعملهمكانجمروامهماعانلثهافرادلثشمل

كوزيرالملكنظاماخابنالمحاسنابوالشهاليمحلالقمىطاهرابوحلغدما

منبالرغمالملكنظاملبيتمجاهرا!واكانالذيالئمى-فانسنجر،للسلطان

9A\
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الشهابعلىيتعبظل-عليهحصلمنصباولفىالملكنظامالىمدينانه

الملكلنَممسوزيرهعلىبالقبضمحمودالسلطانيامرانسنجرالسلطانفاقنع

محمودفانوبالفعلAI(.2صا.بالكامل:الاثير)ابنالملكنظامبنعثمان

هذهاخرونانئهزوقدبه.مكئرثغيرنفسهكانالذيالملكشمسعزلقد

وزيرهبؤلالخليفةبادناعالملكنظاماسرةيعادونكلألواالذيناولنكالفرصة

الكاهلالائير:ابن،42هص9بالمنئظمايضاينظر.الملكنظامبناحمد

هـ(.2517)سنة91صا.ب

السلطانانالخبرووصلنصه:هـما517سنةحوادثفىالجوزيابن)يفول

الئلعةفيوئركهالملكنظامبنعثمانالدينشمسوزيرهعلىقبضمحمود

ممَىللسلطانالمستوفىنصرابوفالَال.فحبسهبابعادهامرهكانسنجرلان

السلطانفبعثرأسهوانفاذهاهنافملهوالصو)بنامنهلمسنجرالىهذامضى

احمدذلكفبلغالملكنظامبناحمدوهوعثماناخاليعزلالخليفةالىمحمود

لئلابالديوانالحضورمنيضانلِسالهالخليفةالمهوبصدارهفيفانفطع

الممَرجم(.بشيء.يؤذولمفاجابههنكمنيضل

AN16ماجما-البندارا.

.26ص..ن-م881

.ن.-م981

اسماعيلي.قبلمناغيلقدالملكنظامالوزيرانالمعروف.طبعا.ن.-ما09

.أصه"بركياروق!عهيم+ء333لابحث-ينظر191

.ن.-م291

هـ(.76486)حوادثص1.بالثاملالآثير:ابن83!صأ-بنداري39

.8384،ص-بنداري491

الكاملالائمِر:ابنبعدها؟وما63صبركمِاروق:Defremeryبحث؟..ن-م591

.001،101مها.ب

.79ص-بنداريا69

.801ص..ن-م791
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والَففَشرالىويضمرونىبشرلي"الِبدونيقول801،901ص..ن-ما

.01هصالبنداريمضادتىا".علىطباعهمافتراقمعكلمئهم

.051ص..ن-مأ

9.ص2مجلة9هوتسمابحث2-ينظر

Iص9بالمنتظم2-ينظر A Vبنمحمدبنعليعنالجوزىِابن)يئحدث

للخليفةالزمامديوانكنابةتولىبالزعمويلقبالقاسمابيجهيرابنمحمد

خمسينوالمرائبالولالِاتفىوئدرج.مرتيبئالمسئظهرللخليفةووزرالمقتدي

سنةئوفىالئدبيروحسنالرايوجودةوالرزانةبالحلممعروفاوكانسنة

المئرجم(.هـ.051

هـ(.005سنه153َ)حوادثصا.بالكاملالاثيرة2-ابن

كانكمنشئالملكمخئصانالبندارييحدئنا90001،101،مه2-البنداري

منيصكانانهمنالرغموعلى.والمدحبالئناءالجديرةالمؤهلاتجميعينقصه

باللغةاسطرخمسةصياغةعلىدادرغيركانلكنهالحاذفينالكتاببمِن

عنواضحامنَالاكبيرةدرجةالىوكان.العربيةعنالفولناهيكالفارسية

البنداريينظر.الحالَبةخكلالميدانهذافىللبراعةالمثرديهَالمستويات

7.9ص

ايضاخدمقدالاصفهانىعلجهبنالدينضياءوهناك،91هص..ن2-م

7Yصالبنداريينظر.الوزارهَالىوصولهفبلمحمودبنلمحمدطغرائيا A.

.132ص2-البنداري

.61117،1ص.2-م.ن

الحليلجمدالمحاسنابىال!ميدوزارةعنورد1)حيث21ص9ب2-المنتظم

.121ص9بالجوزىِابنينظرالدولةوعميدالدينبنظامولقبالدهسثلأس

(.المئرجم

السابفة.الصفحاثفيهذاعن2-ينظر

كملىوابوخالَونكهرمعمشةفيسميرمبعدها"اكانتوما701ص-البنداري2

.601صالبنداريا!.ارتفاعائهاوقابضغحطهازارع
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.2IOaبءع"(أعولبفوان)1السابقهوئسمابحثيهنظر2

0.37صسنجر"امبراطوريةعن+ادارةبالالجليزيةوبحئهالامبتونيهنظر2

النقباء)نقيبنقيبمنصبفيالمشهورةالصانلمنالزينبىعانلة2-كلأيت

ينظرووزراء.كفضاةخدمواثَدالعانلةهذهافرادمن!داوانالعلويمِن(،

بوظيفةمعروفةايضافكانثالدامفلأليعانلةاما9010صا.بالمنتظم

.221-802ص9بايضاالمنتظمينظر،القضاةقاضي

83.ص2-البنداري

.182ص..ن2-م

C.بحث215-ينظر Scheferبعَلمسنجرالسلطانبحكمبالفرنسيهَ)لوحةشيفر

الراونديعلىبنمحمد

Tableau du Regne...ed Sultan Sindjar Par Mohammadibn"

,nges Orientauxفيaly Ravendy" in Neuveaux Mel

5(.14015)هامشص1886(حزء2)باريس

هـ(.354سنهَ)حوادثهصا.بالكاملالائير:2-ابن

I!مدةخلكلالخاصةثروتهمنيكثرالوزيرانوالواضح،11ص-البندار

مااكثرجيبهفىيضعاناوالسرفةمعناداكانانهنئرااذالمنصبلَسلمه

هـ(.8454)حوادثصا.بالاتير:ابن.الاموالمناليهيصل

النسخة9030صالسلطان!ة)المترجم(الادابفيالفخريعلى-واعئمادا2

.334صالعربيهَ

.الموضوعهذاعنالاولالفصل2-ينظر

Iاللهسناءفاضل-ينظر2 I a hاةولS a nسثوطاو)انحقكئابهفى3ثه4أا

declineالسلجوفيةالامبراطورية of the Seljuquid Empireكلكئا-ع(+"

1كلكتاجامعة 9 r A)كذلك4؟،445صDefremeryعن+بركياروق+بحئهفى

هـ(.594سنة1)حوادث17صا.بالائيرايهنكذلك.اأصا

.19ص9ب2-المنئظم

هـ(.2516)حوادث1،صا.بالكاملالائير:2-ابن
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تسلمثمالاسلامالىتحوللَاجرعنروايةالذهبييذكرالمثالسبيل223-وعلى

الذهبي،.والدينالادارةرجالبهيتمئعكانكماالمدرسهَفىصففىالئعليم

ميونيخفى)مخطوطالاسلامتاربخاحمد:بنمحمدالدينشمس

378Cod. ArabظMunich: BayericheStatsbiblialhe)01ورفة.

.tryصالعربيةالنسخه2،3َص)الترجمة(-الفخري22

.914صالصبيةالنسخة00،3ص(.)الئرجمة.ن-م522

Guyلستريخغى226-ينظر Le Strange:الشرفيهَ)بالالجليزية(الخلافهبلدان

لالتحديدعةلهبما،691ص(ا"41.كمبردججامعةمطبعة)كمبردج-

للاحَليم.الجغرافى

والجراةالخطوعلمهاصفهانالىبهبعدها"فجاءوما241صبنداري227-شِظر

.181صالبند)ريغمر"ذاغمراالمتصرفينمخالطازالوماوالخبط

.171،021ص..ن228-م

.141ص..ن2-م92

منجداالكثيرالعزيز(عبدعمهوعانلته)خاصةالدينعمادعلألى023-وفد

انهعلىالدينعمادروايةتصورهالذيوانوشروانالدركزينييدعلىالمعلألاة

السياسمِين.الدركزينياعداءمنكان

.46147،1ص-البنداري231

استقالةانحالايةعلىHoutsmaهوتسمايذكر؟ا5.ص..ن232-م

سنجرالسلطانتفضيلبالحسباناخذلِنكرهابلطوعاثكنلمانوشروان

تارلِخكئابهفييالبندار.)ويصد32صب"Recueil"،بحثهينظر.للدركزينى

منهمالسلجوفمِةالادارةفيالموجودينالنصارىالموظفينسلجوقآلدولة

بنالحسنبنالعلاءبنسصابووالرئيسالاصباغيبنغالبابوالرنيس

الخير.صاحببننصرابواخيهوابنالألشاءديوانصاحبالموصلالجابنوهب

مناخئصرهاسلجووَآلدولةتارلِخ،البنداريهـ.48،سنةهؤلاءاسلموثَد

77-78.ص789/1ثانيةطبعةبيرو!الاصفهاني/الدينعمادكئاب

(.المترجم
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ولالىوانا:-نصهماانوشروانعننقلاالبنداري1)يمَول05ص23-بنداري

خزاننالىوسلمبكرامئهوخصنيخلوتهالىاستدعلألىفانهالخزانةالسلطان

جلساذاالباركاهفيالسلطانالىلِصلونانماالاكابرهؤلاءوكان.ممالكه

اكابروحسدنىِوجاهتىفعظمثبمحادنَائهواسئسعدبخلواتهاخمصوانا،لعامئه

(.المئرجم90صهسلجو!آلدولةتارلِخ:البنداري.منزلئىعلىالدولة

.151ص-البنداري23

ها.بصوما251ص..ن-م32

.351،101ص..ن-م32

.651،751ص..ن-م32

.061ص..ن-م32

Haroldباونهارولدحمِنظر23 Bowenعنبالالجليزلِة)ملاحظاتبحثهفي

Notesالاوائلالسلاجئةوزراءبعض on Some Early SeljuquidVeziers)

معتمدا،011-501ص7591سنة02ءجز3!وله3مجلةفىالمنشور

64سنهَ)حوادث181ص9بالفاهرهَ)طبعةالكاملالائير:ابنعلى rهـ(؟

التوارلِخ(النَه)جامعفضلالدينورينَميد(.89صالصدورراحهَ)ينظروالراوندي

B..M.7628البريطانىالمنحففىمخطوط Codex, Add!)الدلِنوسيف

Codex,053رفم.!ا03البريطانىالمثحفمخطوطالوزراء()انَارالفضلى

دكتوراهلندنالقصر/دممِة:حسينجعفرسيد)ئحفيقوالباخرزي(0291

ئحعيق،طهرانالبيهالي،لَاريخ:وفماضغنىوالدكموراندكموراه(اطروحه

هـ(.ا432

ابوالملكعميد)وهوسلجوقيوزيراولانهالطيشيرحيثا.ص24-البندارىِ

(.المترجم130صئاريخ:البنداريسصاباالاعزالوزيرالكندرينصر

وضعفدافبالجماسفانالنترة)923(.فىدون!النىالمصادرألىبهالنسبة24

اشارةعلىمفمدالطضلبكوزيراولانهعلىفانمتهفىالرازيالفئحابا

-026ص1313سنجر)طهرانبنشاهلفدوالسنلَجاربكتابفىوردث

61)r.علاءخدمةفىحيائهالرازيالفئحابوبداالمصدرهذاعلىفاعَمادا
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فرامرزواسمهالدولةعلاءابنخدمثمومن.اصفهانصاحبكاكويهبنالدولة

الفتحبابيطؤلبكحينهااعجبوثَد.طفرلبكالىببفةالفئحأبابصالذي

الفئحلابيموافالَااومفرياالصضهذاوكان.خدمئهفىير!كانانوساله

انهكرالوقتمنلمدةالسلاجقةالفتحابوخدموهَدله.وزيراطؤلبكفجعله

منعزلهحينالىكوزيرالبويهىكاليجارابووخدموظيفئهمناسثفال

سنةفىلطغرلبكوزارنهافبالفيضعهـ.943سنهَفىالمنصب

وجرجانهمذانطفرلبكاخضاعقبلأيهـ(3irالاصحهـ)وربما434

37038(.صالوزارهَكتاب:الَبالوطبرسمَان)ينظر

.601صالسلجوفية(بالالجليزيهَ)الوزارةبحثه،Bowen-باوين42

.601صباوينذكركما()ب681ورفهمخطوطالوزراءاثار-ينظر42

ا..A,1.7صباوينعندوردكما552،554-صالبيهفى-تاريخ42

.401صالصدورراحةيهنظر24

289LASصاالفصردمية2-ينظرا! i701ماباوينعندورد.

باوينذكراثكما69ص9جزءبولاق)طبعهَالآثلر:الكاملابن4-2

1ص 0 108 0 Vئنظر(اص9جزءالقاهرةطبعةAهـ(436)حوادثا).

بالفرنسيةالاسراتزامباور:معجم.كذلكا90صالسابقباونبحثيهنظر42

الرفيل(.آلغوان1)ئحث4اصجزء

.801صباولناوردهاكمابعدهاوما؟9Aصالبيهفى2-ناريخ،

801صباولِنعندورد!كما224.ص.ن25-م

801صباوينعندوردثكمابعدهاوما814.ص25-م.ن

801صالسابىَبحثه92-باوين

9j!االفصرصمية25 mss. 82 0 66، 4 ، ، 4 ,V i r ,V r I rباوينعنددث

801ص

901صباينبحث25-ينظر
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18)كمااص9بالقاهرةإطبعة691ص9ببولاق)طبعةالأنمِر:الكامل25-ابن

فيهتقلدالذيالوفتفىاللقبتفلدانهيحتملذكر.حيثا90صباوينعندورد

الملك.نظام

901صباوينعندوردكما219صالالَصرصمية52

011ص-باوين52

901.ص.ن-م52

011صباوينعندوردكما1،6صالنصرصمية52

هـ(9094)حوادث،ا/ص.جزءالائير:الكامل26-اكن

Vfص26-البنداري i921،013اص.جزءالائير:الكامل.وابن

الفارسيةالنسخةإأ-65ا46صDarkeئرجمة14نامة)فصلحممياسة26

IrgLJA.

9،69صهيالبندارث62

101.ص.ن-م62

84)حوادث912ص9ءجز:الكاملالاثير-ابن26 A)هـ

3اص26-م.ن.جزء.

اصا-البنداري26

فيالمنئظم)يذكر201أص.جزءالاث!ر:الكامل؟ابنأأهص9ب26-المنتظم

موث،بصالاتريكالخدممنوهوالكوهرائينالدولةلسطترجمهَالصفحةهذه

ا!ضاالسلجوفي،وخدمارسلانالبخدمالبولِصكاليجارابيبننصرابيسيده

اللة.وافطعهبامرالئانمالخليفةالىالسلطانمنرسالهَحملالذيوهوملكشاه

علىالايجلسلاكانالجوزيابنفياد.يفولفيشحنةجمنهثمواسطملثشاه

احداصادرانهيعلمولاباحدوضونهعلىيسئينولابالليليصلىوكانوضوء

النجيبابيرباطمالَابلهـودفنfarسنةادبصفي.ماتظلمهولا

المترجم(.يالسهرورد

3هص-البنداري62

2،.ص.ن-م27
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VV131،132ص01جزءالاثير:الكامل-ابن

الموضوعهذاعنالاولالفصل27-ينظر

32ص:اخبار-الحسينى72ِ

الموضوعهذاعناعلاهفى27-شِظر

علىولَوفرنجباءاولادللناسنشاالِامههواْوفىالنص57ص27-البنداري

كلىيرينَمحكانفانهبثفريبهويحظوامجلسهفىلهحضروهمالاباءالابناءتهذيب

فدبلدةفيوجد.ومنوالفضلالرشدفيهيرىمابمقدارلهيصلحلمنصباحد

دارفمهاوجعلوقفاعليهاووففمدرسةلهبنىالعلمفىوتبحرئميز

.95صكتب"البنداري

53+أ!أالمدرسةوسمةبالالجلمِزية)اصلبحئه.!أ"!هأ+.ططيباوي27-ينظر

and character of al. MadrasahمجلةفيالمنشورBSOAS2/القسمجزءه

Richardبليصَربئشارد.كذلك362ص2691الثلأس .W Bullietبحثه

والسبقة.للغزنويين(المحليةاوالاقليميةبالايجليزية)السياسة

Local Politics under the Ghaznavids and Seljuksالىمفدمبحثوهو

كاليفورنيا،لوس،جامعةالاسلاميةايرانفىالسلطهَئركيباوبنيةبشانمؤئمر

61،حزيرانانجلس 9 6 9 - IA- Yجبالاسئاذبحث.كذلك6122هص

Jibb'الا!ْا.الئارلِخفىرؤيةاوتفسير

An Interpretation of Islamic Historyفيدراساثكتابفيالمنشور

الاس!بة.الحضارة

Studies on thecivilization of Islamic6291بيكونمطبعةبوسطن

.24.25ص

داالاا(5أبحئه)التطيم()+أفى.اق؟يم"أ-ء140جولدئسيهر277-ينظر

Educationوالاخفيةالدشِيةالمعارفدائرهَفي.E of Religion and Ethics

(Ii%12-70ا89ص.
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(.وينظر4191وابنانهجارلس،مطبعة/نيويوركهجزءهلأسمئنكجيسى)ئحف!

لمجزء3ا6r41بهريلالاسلا!ية)ليدنالمعارفدانرهَ)مسجدفىبحثايضا

.336-17مر،5

(432صبالالجليزية)بحئه:المدرسةطيباوي72

وصولهمنوجيزةمدةامر،بصطغرلبكانالصددهذافىذكرهالطريف27-من

شمفرهنا&.)ينظرجديدهَمدرسةاببناءنيسابورالى

ناصر:رحلةالفرنسيةالىالفارسية)من3ء3.ح)الئرجمة(:سفرنامةعمح3

L)باريسخسرو Ecole des L4 ngues Orientales Vivantesمدرسة

8االحيةالشرقيةالدراسات A6اص

A.حمسيلى28 .M Sayiliفىوال!عليميةالعلميةبالالجليزيهَ)المؤسسا!بحثهفى

Institutionsالاسلامىالعالم of Science and Learning in the Moslem

world491(.2هايزدجامعةمنشورهَغيردكتوراه07)رسالةص

..مر،23.ن28-م

-412ص01جزء؟المنئظم1-28ا41ص4ب:وفياتخلثانابنيهنظر28

هـ(؟وكذلك065سنه2َ)حوادث16-52صه:مرآةالجوزيبن؟سبط712

3-003صالالجليزية4(؟النسخة26-914صالصبية)النسخةالفخري 0 t.

على3.واعنمادا00صالالجليزية31؟الئرجمة9صالعربية)النسخة28-الفخري

،ب)وفياتهناكالمؤسسالجندالىيرجعكانوالدهفانخلكانابن!ول

(11هص

003صالالجلمِزلِة؟الئرجمة24.صالعربية)النسخه28َ-الفخرىِ

.003صالالجليزيهَ؟النرجمهَ،61صالصبية.النسخة.ن-م28

مصفةلههبيرهَابنالوزيركانالجوزيابن2)يقول41صا.جزء28-المنثظم

فىمتشدداوكانالعلومتلكفىوصنفوئففهوال!روضواللغةبالنحوحسنة

.المترجم(.السلفوسيرالسنةائياع

11ماه4ب:وفياتخلكان28-ابن

702
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النهضهَمث!بهَ)العَاهرةهبالاعيانوفياثخلكانلابنالعربىالنص28-شِظر

1-9ا489 9 t)الىردتفدالمناصباسماءانالمترجم.ويفسر27هص

واحنرام؟بهيبةتثعلىَواضحهَمعلوماتأيهَالانحتىنمملكلااهميئها،لاشا

4ب.ينظرالاخيرةايامهافىالخلاحةلمؤسسةالداخليةالادارة

2()هامش27Iص

11هص4جزءخلكان28-ابن

،11116ه.ن.ص92-م

611.ص.ن92-م

003صللاطجليزيةالمترجمة4()النسخة02صعربية)نسخة92-الفخري

103يصجمةالمتر)024ك!بمِةالعر)..ن-م92

103،203يصللانجليزلِة)الممَرجمة124،224يص)العربية..ن-م92

ينظر؟كذلكحياتهترجمهَعن3-03.1.صجزء3خلكانابن92-ينظر

033-هصجزءRecueiI2بالفرنسيةبحثههوتسما

1صا92-البنداري A

03.صجزء3خلكان92-ابن

32ص2جزءRecueilهوتسمابحثه21)ينظرهص92-البنداري

33ص2جزءهولَسما)بحث13rص92-البنداري

25هصاجما3-البندار0

203صrجزءخلكان3-ابن0

11.ص3-البنداري0

182.ص.ن03-م

188.ص.ن3-م0

691.ص.ن3-مة

خلثان؟ابن248.25-ص:مرآةالجوزيبنسبط2؟-2113ا.ص.ن03-م

92-992هص3ب

112ص3-البنداري0

802
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03-م.ن.

911كىوالاسلامبالالجليزية)الدولةجببحث3-ينظر0

E.بروانمقالارَرثَرجمهَ)اربعمقالةعروضى:جهار31-نظامي .G Browenفى

عنالاولىالمفالة(لَنظر1291لوزاكشركةالئاني)لندنالفسمجزء+جبذكرى

ا-2.27ماالكتاب

R.ليفيالألجليزيةالىنامهَ)ئرجمةاسثندر:فابوسبن31-كيكاؤس Levyلندن(

(.الوزارة)قوا!4*0الكتابة!فصلوادب93)الثلالباللصلينظرا519

.36والمعلبميةكىال!لمية*المؤسساثSayأاأسيلىبحثجمنظر31

الالجليزيةDarke؟ترجمة511صالفارسية4(النسخة0نامه)فصلحمممياسة31

7ص Aفرفةالىينثميوانصحيحةعئيدةلهئكونانالانالوزيرمنأ"يئطلب

الشافية.اماالحنفيةاماصالحة

323ص8جزء31-المنئظم

07ص31-البنداري

فىمولَفاهذايكنهـ*056سنه21َ)حوادثهص01جزء31-المنتظم

وائباعه.هبيرةابنوشتمهمنهسخروقدارانهعرض

وكلنالمعئزلىالنَجمدبناحمدبنمحمد2،21)المئصود.ص31-م.ن.جزء9

ناألىالسنةاهلفاضطرهوالمنطقوالفلسنةالاغؤالعلمويدرسالدعاةمن

سو!الحديثمنعندهيكنولمالظهورعلىيئجاسرلاسنةخمسينبيئهيلزم

.المترجم(كرهيرولمواحدحدبث

78ص31-البنداري

نقدالروزراوريشجاعابىالوزيرهنا9)والمنصود1ص9ب31-الشنظم

اكنوهوانذيكالمحئسطالىونقدمالبارالذمةاهلوالبسالمكوم!اسثط

البزازينمنالسبثبومويغلئهالجمعةيومدكلألهفئعمنكليؤدبانالخرئى

جزء:المنتظمالجوزيابنسبتهمحفظفىلليهودمشاركةهذهوقالوكرهم

.الشرجم(.19ص9
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اشارتالذيكرموضعفىورد)0،16ص01جزءالكامل:الآشِرابن

ابناسثدعىالشونصاحبانالمنتظمهـفى571سنةمنالباحئةاليه

الخيرابوودلالنادرالاشِخلفولمفيادفئهاءفحضرللمناظرةالجوزي

اخريومفيكذلكالجوزيابنعلعهواعترضالحليزكاةمسالةفىالقزوينى

وحضرالمناصباربابفيهاوجمعدعوةالرؤساءرنيسابنالوزيرصنع

علماءوجميعالمناصباربابجميعامامفصدتالجوزيبنواستدعى.الخليفة

،257ص،ا.جالمنمَظمالجوزيابنالنادرالاوالوعاظوالففهاءبفداد

92 6 0 - 2 eالمئرجم(.)

62صه3-المنئظم2

68.ص.ن3-م2

811ص4جزء:وفياتخلكان32-ابن

2-256ههص:مرآةالجوزيبنحممبط32

268ص32-البنداري

2ها32-م.ن.ص

1صجزء329-المنئظم شهرفيالملكسصالوزيرفصدالجوزيابنr)يفول4

بهاالهراسيالكيائدريسوحضرالنظاميةهـالمدرسة894سنةمنرجب

.المترجم(ا43ص9.بالعلمفىالناسليرغب

)مؤسساتبحث.ش!Maظdisiمفدسيجورجإينظر42صه8.جزء.ن3-م2

مجلةفيالمنشورعشر)بالالجليزيةالحاديالقرنفىبضادفىالاسيهَالتعلع

BSOAS91(.اص619)الاولالتسم24جزء

128ص9جزء32-المنتظم

12صه-البنداري1"

2بالموظفلهذاخلكانابنئرجمةايضاإينظر268ص01جزء33-المنتظم

القاسمبناللهعدبنمحمدحهاةترجمةفيالبوزيابن646-964)يفولص

الموصلفيمدرسةفىوقدبينهاهلرنيسكانأسهالشهرزوريالفضلابى

فكتباستوزرهثمزنكيلنمحمودولاهوقوفاعليهاو!فنصيبينفىومدرسة
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.وئوفىوسلمعليهاللةصلىالمقئفىفكشالرسولالقعبدمحمدراسهاعى

.المترجم(دمشقهـفى572سنةالفضلابو

136مه33-البنداري

792صجزء3خلكان33-ابن

3 v62ص:مرآةالجوزيبنحمسبط r v42ويبدو.rطلحةابنشخصيةهوهذاان

بنىقدطلحةابنان.فيقولللخليفةكخازنالاثيرابناليهيشيرالذينفسه

اIبالأنير.الكاملحج.ابنانبصسَصوفاصاروانهللشافعةمدرسة

هـ(655)حوادث501ص

D.سورديلكئاب33-ينظر Sourdelَالعاسيةبالفرنسية)الوزاره

LeVizirat Abbasidيجزءا069دصنَمقفىالفرنسىالمعهد)دمشق

مر،2.574

.717.ص.ن33-م

14ص2ثجزءRecueiIهونسما)بهحث33

66ص33-البنداري

801.ص.ن33-م

لجاالذيالوحيدالموظفالملكنظامبنالملكمؤيدكانالمثالسبيلنهطى33

86(ص)البنداريسجنهمدةيئضىكانحينماالشعرفرضالى

17صه34-البنداري

وزيرالمبيذيالملكخط!رامرانكشفعندماادبصاهالىدهشة34-يظ

كانانهالبنداري.يقولالكرلِمالفرانفيوجهلهملكشاهبنمحمدالسلطان

.(401)صالبتةالكلبيةيعرفولمفارسيا

J.كرونباومفون34-ينظر .E Von Grunebaumالصربالالجليزية:كتابة

Medievalالوسيطالاسي Islamicشيكاض،جامعةشيكاصثلألمِة)طبعة

عندفةاكثرلمناهـشةالاتيةالمطوماتمنهاقئبست25-257.وفد.يص5391

ومدلولائه.المصطلح

052.ص.ن3-م4
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t0251-م.ن43

كثابهفيكرونباومذكرهكما21هـكىا355)القاهرةالكائب:ادبقئيبة3-ابن،5

.253صاعلاه

الفرنسيهَمحاTourneauتورشِو؟ترجمة391يصالعربىالقلاشى)النص3-ابن،6

ايضاكانالسماعيلابابانيضيفالموصلاتابكةالائير:ئاريخ.ابنا37ص

كئاليفيالمنشورالموصلملوكالاتابكيةالدولة.ئاريخكخطاطمش!را

Recueil des Historiens des Croisades: Historiens Orientaux2جزء

.،3أكى876)باريسالثلأسالفسم

للش!بيةالاجنماعيةبالالجليزية)الاهميةبحثهجب347!نظر

فيدراساثكثابهفىِالمنشور(

.72ص(2691بيكونمطبعة،)بوسطنالاسلاميةالحضارة

.51.ص803-البنداري

.92ص..ن934-م

بابنثهوئزوجالملكُلنظامختناصارانهالبنداري6)يقول9500ص.35-م.ن0

ينظر.والحشموالخيلوالعلمالكوسولهسرادقلهوضربمنؤلتهفىذلكوزاد

المئرجم(.620صسلجوقآلناريخ

.52مر،..ن351-م

نظام!نالحسينالدجمدابيالملكعزشالبندارى87ِ)ينحدثص352-م.ن.

الملكاختلكلزادفلمارايا...يصبلاخميراشريا!كونهوصفذيالملك

الدينعزفاستوزروااولادهكاحدنظاملىترجعانالناسظنالملكنظامبطم

(.المترجم2820صسلجوقآلدول)ئاريخوعززوهووقروه

.89ص..ن353-م

.101ص..ن35-م4

.86ص..نa-م35

والمسلخرالاخدانمعالشربفىمنهمكاكانالبنداريا)!قول2Aص..ن356-م

.28مأمضلا.لأوالصمصالامروصاروالمجان

2%v

http://www.al-maktabeh.com



.3ravsبوفياث:خلكان357-ابن

Lambلامبتونكتابيهنظر358 tonفارسبلادفىوالفلاح)الالَطاع

0414. and Peasant inPersia+!3591اكسفوردجامعة-مطبعة()لندنط)

.63ص

هـ(.76tسنه4َ)حو)دث4ص1.بالكامل:الاثيرابن935-ينظر

06rصا-البنداريi V.ا

الذيوالدهفانشانهفلعندماالرؤساءسيدانالىالسابقفىاشرنا36-لفد1

دفععلىاجبرفقدهذاوفوقالِضا.منصبهفئدقدالالشاءديوانصاحبكان

الى44(ص1.بدينار0000002الاثيرابندلنار)غد0000003مبلغ

مسئوفىالملكمخمصغرمففدكذلك6(،.ص)البنداريالسلطانخزانة

.نمحمود)مسلطنةبدايةفيعلمِهالمَبض*دينار00000aمحمدالسلطان

الاموالمصادرائهفىئصرفهبسوءمصوفاالدركز!نىوكان(611ص

فعلى.للاهاليالخاصهَالممتلكا!لكنفحسبللموظفينلاالعاندةوالممنلكات

اخوانالاصفهانى)وكانواالدينعمادوعموالدعلىالالَبضالئىانهالمثدسبيل

!والمَىالاموالمحمودللسلطانيدفعلكىممئلكاتهمفصادرالؤيز(جمد!وه

1(.5صا)البنداريوسجنهالعزيزعبدعلىالقبضالفاءمقابلبدفعها

.132ما..ن362-م

.92ص.363-م.ن

.001صالبنداري،61ص2بدا؟يم"(أيمهوئسما)1بحث36-ينظر4

هـ516سنةسنجرالسلطانوزارةكطللكاشضالاميرقماجاشنرى365-فقد

فيوردكما091صالوزراءدسئور)بنظرنيسابوريدينارمليونمقابل

8085صلامبئوناطروحة tقدالملكنظامبنالملكفخرانايضالاحظناوكما

الملكلمويدعزلهمقابلبركياروقللسلطانالثمينةوالاشياءالاموالصض

عن)بركباروق(بالفرنسيةبحثهDefremeryينظرغه.بدلاوزيراوئمينه

.(341صالصدورراحةوينظر.4هص

66-P r.ن.
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الالجليزيةالئرجمة؟9809،صالفارسىالنص،12نامة)فصل367-سياسة

Darke001،101ص.

أ.Ir,ا6أصأالصدورA-راحة36

.01هص36-البنداري9

.491صا.بالكاملالآئير:037-ابن

.،187188ص371-البنداري

هـ(.2532)سنةهصااب:الاثيرV-ابن23

قدشرعيةجمرضرالبانئفيدالئىالحقمقهَالىعدلِدةاستشهاداث373-هناك

الىمضطرينالغالبفىكانواوالوزراءالسلاطينانالىيشيروهذاالفي!

سريعة.عواندعلىالحصولوسائلمنكوسيلةالضرانبفرض

فالاولى.اربعالسياسهَا"منازلالحكماءفال!البنداري79)لِفولص374-البنداري

والئالئةمنزلهلضمهوكاوولدهاهلهس!اسةوالئانمهنفسهالرجلسياسه

هذهمنمنزلةعنعجزفمنكلهالملكسياسةوالرابعةيتقلدهواحدبلدسياسة

(.المترجم490صالبندارياعجز"ئليهاالتيعنفهوالمنازل

2Yص375-البنداري rمعالشربفىمنهمكاايضاالوزيروكانالبنداري.)يئول

.82صامشلا.والعدلامىالامروصار.والمجانوالمساخرالاخدان

.(المئرجم

2.1ص..ن-م673 . 3 ،.l

وفهودهالصمِدكلابتخيرفىشِلألقالسلطانمنتعجبىكثروقد:البنداري)لِقول

وانفطاعهواصولهفروعهعنفيساللمئصودهمواففايراهمامنهالِقتنىوانما

والصدورالافاضلالكفاةمنسلطانهومراتبلديوانهيئخيرلابالهفما.ووصوله

وعرفه(الطيبة)رانحتهذاكوعرفهبالجود(الفعروفذاك)أيعرفهمنالامائل

مملكتهعلىامناؤهفالهمبالاختياراولىهؤلاءكانلقد.قديمومجدهكريم

المثرجم(.990ص.خدمتهفىوسفراؤهدولتهعلىووكلاؤه

منلكلوزيراعينالذيالدركزينىالظالمالوزيرانذكرهالطريف377-من

سنجرلخدمةعنهبدلانانباارسلمحمدبنطغرلوالسلطانسنجرالسلطان
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يسيطرممااسهلبشكلطغرلعلىيسيطرسوفانهتامةمصفةيصفوهو

واخلاطه.الحعَيقمِهَمقاصدهئمامايدركلاهذاكانفقدسنجر،عى

.27صه37-البنداري

1..ن37-م 0 4 e.

ا.rVص..ن38-م

.12،512،ص..ن38-م

انهئفيدالنىالحقيفةهبيرةابنحياةفىبالاشباهالجديرةالتفاصيلبين38-من

فىويذكرعليهالدبنعموالاهالى)ويئحدثبالفئراءوطيدهَعقةعىكان

انهامثلاذكرففدالمنرجم(.120هصأ.بالمنتظم.القديمفقرهشدةمنصبه

الجوزيابنالئديمة)يفولفريتهمنالمنحدرينالناسباولنككثيرايرحبكان

كانلىوقالفيهدخلمائندمعنزملألهماضىعلىيتاسفكانالوزيران

ذلكفىاقيماننفسيفحدثترطلالفئحملنخلةفيهمسجدالئريةفىغدنا

؟22423،4صالعربيةالنسخة)الفخري(.المترجم2160ص9بالمسجد.

الادارةموظفىبمِناستثنان!االعملهذاكانفان03(.2صالالجليزيةالترجمة

سلبيا.ذلككانوانالمسألهَيوضحاخرجانبمنلكنه،المدنية

34سلسلة(5891نيولِور&روزنئال/فرانز)ئرجمةالمقدمهَ،خلدون38-ابن

.2Iص2ب

.171صلامبتون38-اطروحة

طبعةالاسلا!مِة/المعارفدانرةفيولح"!ح)اتابك(كاهينكلودممَالةحمنظر38

.137ص/0691بريل-ليدن/!جديدة

.82،92صاخبار:-الحسيني83

هـ(.564)حوادث72ص01ب:الاثير3-ابن8

.19Iصلامبئون38-اطروحة

-23ص(دمشقكئابه)مؤرغجبالاسئاذايضاينظر؟ا191،29ص..ن38-م

.02هصالبنداري420520صدمشقمؤرجأ!9355-جب
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.231ص3-البنداري

.491-ا29صلامبتون3-اطروحة

.731ص)ائابك(بحئه3-كاهين

.102صلامبتون3-اطروحة

.631ص3-البنداري

ص..ن3-م

هـ(.2532)حوادثهصاباالاثيرابن؟اAYص..ن3-م

732.صمفالة)اتابك(3-كاهين

.191ص3-البنداري

.9،1صالبنداري+.الحاجباميرالجلألدارجاولي7"كانص.-م.ن4

.141،241ص..ن4-م

اصفهانفربمدينةمناحمدبنعلىالملككمد1)كان11،16هص..ن4-م

وابو.السلطانزوجهَخاتونكصمعيشةفىالمدينةهذهوكانتسميرملهايمَال

.601صسلجوقال:البنداريارتفاعائها.وفابضغحطهازارعالملككمال

(.المئرجم

.291ص..ن-م4

هـ548سنةوفياثحوادثفيىِالجوزابن1)يقول53صا.ب-المنتظم4

جميععلىمسعودالسلطانلمحدمهالمَركمانمنصبيالتركمانىبكخاصان

وعندما.لملكشاهخطبمسعودما!فلمايحصىلاالمالمنلهوصارالامراء

ا.ب.اطلسثوبالفسب!نجملئهافيعظيمةتركةلهوجدقتل

(.المترجم4510-351ص

.274-271صالبنداري-ينظر4

المماليكهؤلاءصاواحدفيمازكأحادثهَكاها،بصوما562ما..ن-م4

ففتلالمملوك.headgearخولأةل!ثمانوتنازعائخاصماحيثالسلطانولزير

فئئله.سنجررضاحدودتخطىفديكونالعملهذالىولكنهالوزيرفيماز
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مالبريطانى!المتحففىمخطوطالئواريخ(جامع:اللَهفضلالدين-رشيد04

.411صاطروحةلامبتونعندوردكما251)1(ورفة

.141،2،1ص4-البنداري0

صارذلكبصثمالمسترشدالخليفةخدمةعلىوافقبشدةمعارضته،-فبص،

هـ(.2526)حوادت44َصI.ب:الاثيرابنسمعود.للسلطانوزيرا

الملكشرفالمسنوفىعرضففدملكشاهالسلطانحثمخكل4-حنى1

المنئظمينظر.منصبهمنبالاستفالةلهليسمحالسلطانالىدينار0001001

المسئوفىسصابيمنصوربنمحمدعنالجوزيابن1)يقول28ص9ب

الالَبةوبنىالطاقبابفيمدرسهَبنىانهخوارزماهلمنالملكبشرفالملقب

مئةملكشاهالدولةلجئلبذلوفدمروفىمدرسةوبنىحنيفةابىالامامعلى

الم!رجم(.2810ص9بالمنمظم،الاشرافعنعزلهحتىدينارالف

.18اصأ-البنداري14

هـ(145)حوادث44ص1باالائير:-ابن14

.13مأه4-البنداري1

.8Sصا..ن4-م1

.432ص..ن4-م1

ابيالملكعزالدينمجدالوزيرترجمةفىالبنداري187)لِقولص،-م.ن.ا

قديزللمكانورواء.ولهجةوبهاءبهجةذاشيخاكانانهالبروجرديالعز

يعطللمبالولايهَومتحل!ايبطللمالامراءاكابرمعمتصرفامحمدالسلطاندالد

فتمول.الغزارةالنز)رهَبعدووجدالوزارهَبلغحسَالولاياتفيمئدرجازالوما

آللَارلِخ.فريهَمنهَاربعملكهفييجريكانانهوفيلالامل!وملكُالاموال

المنرجم(.7410-731صسلجوق

.171ص..ن-م14

الحاجبالاميرذكرالوجلوحلالاجلقربعندماانهالبندارى)يقول.ن.،-ما

واشَكلألهمالخصوملارضاءالخزانةمندينارالفمئئيباخراجامرالسلطانان
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فىوتصرفولَبضهالمالزلكفتسلمواغنيائهمالرعايافعَراءمنوالاسئحلكل

المئرجم(.2110صسلجوقآلتاريخ.غرضهوافقماعلى

وهوالاكابراجتمعاذاالسلطانش.الآذنهوالباراممِر،21.ص..ن4-م1

الانداري.الآمرالناهىفهوالوزيرالىويؤديهاالسلطانم!نَمافهةيسمعالذي

.11صا

.الموضوعهذابشانالثلأليالنصلاعلاه42-ينظر

تمهـأله555سنةحوادثفىالعوزيابن)!قول9Iهصا.ب-المنتظم24

علطففبضالشزنلولايةيشرفوكانكالمخزنالنانبالفقهةابنعىالفبض

عىدينلراكلقاربعهَالبابحاجبكانالذيالصيقلابنوبذلالمخزنصاحب

ففبضآلافخسةفبذلالنقباءنقيبذلكفىفخوطبالعاسيننقابةيولىان

يملك.ماكلفباعالفاعشراثناعليهفعَرربذلبماوطولبالصقيلابنعلى

(.المترجم910هصا.بالمنتظم

.254ص..ن-م24

.الموضوععنافصل42-ينظر

.015صهثا-البندارجما2

42-م.ن.

Histoireالسبقة()تاريخشبالفرنسطDefremeryَ-ينظربحث24 des

Seldjoukidesالرابعة12)السلسلةجزء.لاولالاسيويةالمجلةفيالمنشور

266،267.ص،18(8ا!لول

هـ(.294سنة1)حوادث0.ص01-الائير4-ابن2

.01صا.ن.4-م2

83.ص4-البنداري2

.IIهص..ن43-م

.16Iص..ن43-م

اتابكبيكجاوشالاميرفانالموصلالىالطضائىهربوغدما..ن-م34

ا.2rصيبندارلمسصد.وزيراالمعزولالموظفعينمسعود
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43.116،117-م.ن.ص

43.125-م.ن.ص

,43IAY-م.ن.ص I 8 I.

اابالاثيرابن78،97؟صأ.بالمن!ظم؟ا18086هص..ن43-م

نهـا053سنةحوادثمنيالجوزابن)يذكرهـ(2532)حوادثهص

ورفعالصلفاظهرالخازنمحمدلهيقالالريرؤساءمنرجلااستوزالسلطان

منهيريدونممااعداؤهيتمكنولمالسيرهَحسنوكانوالضرانبالمكوس

المئرجم(..صالمنتظم.اذربيجانصاحبقراسنقروبينبينهفاوحشوا

23..ماالصدور43-راحة

.436رفمهامش43!نظر

.87188،1صالبنداري؟2هص11ب:الاثيرابن-ينظر34

.الاحداثهذهكهبصهاوما291صا4-البندارى4ِ

1'1322ص..ن4-م4 t.

.5،12؟1،ص.-م.ن4،

.182ص..ن4-م4

.ن.4-م4

.252ص..ن-م،،

264،265.صالصدور،-راحة4

علىالسيطرةفىايضاالامراءفيهبداالذيالمدىألىالاشارةالمهم44-من

المئالسب!لعلى.الموظفينوعزلتعينوفىنفسهابالطريقةالخفةشؤون

نالهسببوذلكالدينعضدهـوزيره567سنةفيالمستضيءالخليفةعزل

الائيرابن+ممكنكرمعهجدالأيالوزير*وانصلعلىحثهفدقايمازالامير

دخلالسنةهذهفلياخربشكلالحادثةهذهالبوزيابن14)يروي.صااب

لمحدانهلذكرالخلينهمنخطومعهالرؤساءرئيسابنالوزيرعلىالخادمنجاح

المنئظم.ذلكففعلمسندهمنوقيامهازارهوحذدوائهبطبقفامرغهاسئقى

(.المترجم7320ص01ب
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قايملزلكنجديدمنالوزارةمركزالىباعادئهالخليفةامر910Xسنهَوفي

المسَضىءالخليفةانذكرفئدوالوافع(.154صالاثيرالمحاولهَ)ابنتلكاحبط

-وهذهالمنصبقبولعناحجمالاميرلكنكوزيرنفسهقايمازييناناراد

أ.بالمنمس)المنثظمهذاهيبة)نحطاطعناخرمؤشرهىربماالاشارة

السنةهذهفىالجوزيابنهـ()يذكر057سنة20256)حوادثههص

وارتفعبالتهللمستنجدمملوكاكانانه11ويقولاللهعبدبنفيمازهـوفاة057

امرهزادادسمئنجدموثبطال!هبامرالمسئضىءوليفلماكثيراوعلاامره

ناحئىكئيراوانبسطامرهتحثكلهاالجنودوكانثالكلعلىمفدماوصار

انهوفيليومينالنوبىبابواغلقذلكمنفمنعوزلِرتوليةارادالمستضىء

قيمازان251صعلىاخرخبروفىِ.2256-ههص1،بردية"انيةنوى

الىالخروجالىفاضطراد.بصمنواهلهالوزيرخروجمنبدلاانهعلىاصر

الخلفاءانالطبيعىومن(.المترجمالؤبى.بالجانبدجلةشاطىءعلىالحريم

لدعمالصمكريالفصرعلىباعثمادهمالوضعهذاانفسهمعلىجلبواالذلنهم

فمثلاواحد.انفىودنيويينروحيينكزعماءومطالبنهمالخاصةطموحائهم

ئخوف،كوريثغيرهئوليةالمقتفيالخليفةارادالذيالمسئنجدالخليفةاننقرا

لنفسه.البيعةلاخذالئصرالىاسرعولذلكبدلهالعرشيعئلى)ناخيهمن

ذلكوبصوفملهم،المفتفىمماليكعلىالفبضالمَىفلألهوموففهوضعهولتامين

)البنداريوالاولويةالسلطهَومنحهملننسهالامراءمنمجموعةانئقى

IiT.)a.

,YAaص،-البنداري4 IAA.

.21.صاابالاثيرابن928-792!ص.ن.4-م4

ايضاكلألوانفوذاالاقلالسلجعَةالامراءانملحظةينبغىحالاية4-وعلى5

منعددالِضاالصدوريوهناكراحهَفىالنسبشجرةالامير.)ينظربلقبيسمون

بلقباليهميشاركانممنالمدنيةالادارةفىالصمكريينغيرومنالاتراكغِر

وكذلك277صالصدورراحة97صالبنداريالملكنظامبناحمدامثالامبر

.982صهجماالبندار
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المنشور4!لاPoliticsبالانجليزيهَ)الامهCahenَكاهبنكلودبحث-ينظر4

كررنباوملَحقيقبالانجليزيهَالاسلا!يةالحضارهَفيوالئنوع)الوحدةكتابفى

Crunebaum751ك!ا559يفَميكاغوجامعة)مطبعة7.ء.تههول.

نظامهصاغقدحكمنظاموانهنسبياالمملوكىالحكممدهَطولمع4-للمقارنة

المدنيةالادارةانالسلجوفي،معالنظامضارعلىالداخلىالاداريالسياسي

منالصمكريينفنةعلىالسيطرةنمثاذمتناسككجزءتعملبئيثالمملوكهة

اند.والصالارضعلىبفوةالامسكخلكل

ئمثلىالمحثومةالفناتعنالحاكمةللننةوالاخلاطيةالاجئماعةال!زلة4-كلأيت

جليهَبصورةهذاظهروفدالوسيطالصرفىالاسصللمجتمعمميزهَسمة

الاساسيهَالسماتوصفهاخلكللامبتونالاستاذةالسبقة.وت!يايام

صورهَبحقتمثلالكتبهيوانهاوئانق)غبةبينمهاكماسنجرلامبراطورية

الفنةهذهالعسكريهَ،وتتالفالفئةهيوالمهيمنةالمسيطرهَاننذ.فالفنهَالمجممع

،وهمادارييناوجنودااماكانواالذينالاحرارSlavesالصيدمنكبيربشكل

الجنودالاثنبنبمِن.وكانالاهالىبفمِهَمفابلواسعةامئيازاتلهافئةكؤنواالذين

فئاثبينانقساموجودالىمؤشرا!ايضا،وهنكواضحانقساموايداريمن

.فتنظيم.،.الاتراكوغبرالاتراك،وبينوالاهاليعامة،لصورة،الموظنينالصدور

بحئهالامبنونهرميا.ينظرتنظيماكانالاساسهذاعىالمجتمع

388.سنجريصامبراطوريةبالالجليزية)ادارة
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المق

المرحلهْهذهخلرالعباسمون1(الخلفاءرقم)ملحق

ا!-السنة

/3101هـأ-422

هـ/2-4677501

/4915هـ3-487

/1118هـ4-512

5/113هـ5-952

iهـ/6-053 iri

5/1هـ7-555 II

1هـ/8-56675 I

\I/08هـ9-575

القادربنالقانماللةعبدجصرابو

بنمحمدبنالمقتديالنَةعبدالقاسمابو

القائم

المقتديبنالمستظهراحمدالعباسابو

بنالمسترشدالفضلمنصورابو

المستظهر

بنالراشدالمنصورجصرابو

المسئرشد

بنالمفنفيمحمداللَهعبدابو

المستظهر

بنالمستنجدلِوسفالمظفرالهو

المقتفى

بنالمسمضىءالحسنمحمدابو

المسثنجد

بنالناصراحمدالعباسابو

المستضىء
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)3(ملحق

السبفةْللسلاطبنالوزراءفائمة

I..Ir-).4/55-74455طغرلبكالسلطان-وزراءأ

سلارالجوينىالتهعبدبنعلىالقاسمابواورازىِالفدحابوأ-الوزير

بوزجان.

مدكائيلبنعلىبنالحسينىاللَهعبدابوالرؤساءب-رئيس

الدهستانىمحمدبنحسنمحمدابوالملكج-نظام

الرباطى.د-عمرك

01-أ0هـ/44663-554ارسلانالبالسلطان2-وزراء 7 T

نظاموزارئه(فجاءمنسنةبصالملكنظام)قملهالكندريالملكأ-عميد

الطوسى.اسحاقبنالحسنعلىابوالملك

(I-1.9Y.4/72-6485)5ملكشاهالسلطان3-وزراء

48هـ-ه465الملكنظامأ-الوزير

منصوربنمحمدسعدابوالملك:شرفالمستوفى

البرافستانىغالبابو:الاستاذالنائب

البرافستانىموسىبنمحمدبناسعدالفضلابوالكمال:العزاعقبه

محمدبنالنَهفضلالرضى(ابوالملك)كمالالدولةالطغرائى:كمال

اتجال)كتابه!عاسالأثيراواب-الصدوروراحةحاصةالدارىسالقرائمهددمعلوماتجمعت

الورارذ
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الرضىابوالدولةكمالبنالرؤساء:سيدنائبه

الرضى(ابوالملك)كمالالدولة:كمالالمشرف

الملكب-الوزير:نظام

سصابوالملك:شرفالمستوفى

الملكنظامبنالملكالطغراسً:مؤيد

زوزنيمخماراحمدمحمدجصرابواديبالملكالنانب:كمال

الملكج-الوزير:نظام

سعدابوالملكالمسمَوفي:شرف

زوزنىمخماراحمدمحمدجعفرابواديبالملكالطغرائى:كمال

المعاليابوالملك:سدلِدالعارض

الملك:نظامد-الوزلِر

البممانىالقمىالفضلابوالملك:مجدالمسمَوفي

خسروبنالمرزباندارس!ابنالقائمابوالملكالطفرانى:تاج

الاردسئانىالحسينبنعلىالفتحابوالدولةمجير:الكياالنانب

(4901-ا.هـ/29هـ-487)485ملكشاهبنمحمود4-السلطان

القائمابوالملكالوزير:تاج

البلا!ممانىالقمىالفضلابوالملكالمسمَوفي:مجد

المعالى.ابوالملك:سديدوالمشرفالمنشئ

9-4هـ4)87ملكشاهبنبركماروقالسلطان5-وزراء A4/901هـ-

225

http://www.al-maktabeh.com



74-)486الملكنظامبنالملكأ-الوزلِر:عز A)هـ

كمشمكين(الاتابكوزلِرسابقاعلى)كان:الاسداذالمستوفى

البئسانيالملك:مجداعقبه

الملكنظامبنالرحمنالطغرائى:عبد

4)الملكنظامبنالملكب-الوزير:مؤيد A -A 4 A v)هـ

البئسانيالملك:مجدالمستوفى

الملكمجدنفسهالطغرانى:ربما

294-4)5الملكنظامبنالملكب-الوزير:فخر A)

،هـ(29سنةالبلئممانى)قملالملكالمسدوفى:مجد

:نفسهالطغرائى

(494-ه"19الدهستاني)المحاسنابوالملكد-الوزلِر:اعز

هـ(4)594-89الميبوذيالملكهـ-الوزلِر:خطدر

المعالىابوالملك:سديدالمشرف

11-01118هـ/1155-4)89ملكشاهبنمحمدالسلطان6-وزراء

(94)294-4الملكنظامبنالملكأ-الوزير:مؤيد

المحاسنابوالملك:سعدالمستوفي

هـ()494الملكمؤلِدبنالملكنصيرب-الوزير

هـ(505،-9)4الميبوذيالملكب-الوزير:خطر

(05.)694-المحاسنابوالملكد-الوزير:سعد

هندوبنسعدابوالملك:زينالمستوفي

الملكمؤيدبنالملكالطغرائى:نصمر
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الكشىنصرابوالملكمختصالدين:معيناعقبه

المَمىالمغافر:ابوالعارض

الاصفهانىالكافىبنالملكاعفبه:عز

(505-004)الملكنظامبناحمدنصرابوالملكهـ-الوزلِر:ضياء

الممِبوذيالملك:خطيرالمستوفى

الفضلابوالقمي:الصفىالنانب

الملكمخئصالدلِنالطغرائى:معين

العمددالاميرالجوزاني:محمداعقبه

خالدبن:انوشروانالعارض

الملك.نظامبنعئمانالملكاعمَبه:شمس

هـ(51.5-0الممبوذي)4الملكو-الوزير:خطير

الاصفهانيالكافىابن:الكمالالنائب

خالدبنشرواناعفبه:انو

الملكمختصالدلِن:معدنالمستوفى

العمدد:الاممِرالطغرائى

كنانب.لِعملكانالذيالطفرائياسماعدل:ابواعقبه

السميرمىالملك:كمالالمشرف

الملك.نظامبنعثمانالملك:شمسالعارض

هـ(115خالد)سنةبنشروان:انوالمؤ!تز-الوزير

51215-1)شجاعابوالوزيربنمنصورابوالدولهَح-الوزلِر:ربيب

الملكمختصالدين:معينالمستوفى

السممرمىالملك:كمالاعقبه
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الطغرائىاسماعيلالطغرائى:ابو

السميرمىالملك:كمالالمشرف

خالد.بنشروان:انوالعارض

(11-57أ1هـ/515518-12)ملكشاهبنسنجرالسلطان7-وزراء

الدلِنمجمرحسينبنعلىالفتحأ-الوزير:ابو

هـ(05)0الملكنظامبنالملكب-الوزير:فخر

هـ(5151-00)الملكفخربنمحمدالدلِنب-الوزير:صدر

هـ(51-1515)المحاسنابوالرزاقعبدالاسلامد-الوزلِر:شهاب

-القمى)515علىبنسعدطاهرابوالدلِنهـ-الوزير:شرف

هـ(516

هـ(و-الوفلر:الكشغرىِ)517-516

هـ(52أV-51احمد)نصرابوالملكمختصالدينز-الوزير:معن

توبهابىبنمحمودالقاسمابوالدلِنح-الوزلِر:نصبر

هـ(625-125)يالمروز

527-الدركزينى)26القاسمط-الوزير:ابو o)هـ

الحامديالعزلِزعبدالدين:ظهيرالنائب

)527-الملكنظامبنالملكفخربنطاهرالدلِني-الوزلِر:نصير

هـ(547

حسنالملكنظامك-الوزلِر:
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هـ-151)ملكشاهبنمحمدبنمحمودالسلطان8-وزراء

(11-92أ525/181

هـ(51الدولهَ)2أ-الوزير:ربحب

السممرمبىالملكالمسدوفى:كمال

الميبوذيالملكالطغرائى:خطير

الطغرانىاسعد:الشهاباعقبه

خالدبنشروان:انوالعارض

هـ(051-10السميرمى)2الملكب-الوزير:كمال

احمد(نصرابوالدلِن)عزلِزالعزيز:عبد.النائب

الملكنظامبنعثمانالملكالمسثوفى:شمس

العزلِز:عبدالنائب

الدركزلنىالمَاسم:ابوالطغرائي

النصمرالسممرمياخومحلهحل

اسعد:الشهابالنائب

خالدبنشروان:انوالعارض

هـ()515-517الملكنظامبنعثمانالملكب-الوزير:شمس

الكافى:ابنالنالًب

العزيز.:عبدالمسثوفى

اسعدالشهابالطغرانى:

الدركزينى.القاسمابو:العارض

هـ(152هـ-5الدركزشِى)18القاسمابود-الوزلِر:

الجنزيالدَاسمابوالاوحدالصفىبعدهجاءالعزلِزعبدالمسدوفى:
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اسعدالشهاب:الطغرائي

خالدبنانويفَروانهـ-الوزير

القاسمابوالاوحدالصفى:المسدوفى

اسعدالشهاب:الطغرائي

هـ(الدركزشِى)522-525القاسمابوو-الوزلِر:

كوريت)عمنمك!ثماهبنمحمدبنمحمودبنداودالسلطان9-وزراء

محمد(.بنبطغرلاسمَبدلهـلكنه525سنهَلمحمود

ف(o)525-92ملكشاهبنمحمدبنطغرلالسلطان-وزراء01

هـ(الدركزينى)525-527القاسمابوا-الوزير:

محمد(بنمسعودالاوحد)قتلهالصفى:المستوفى

هـ(الرجاء)528-952بنعلىالدلِنشرفب-الوزير:

الالَمىئابَالدينكمالالمسمَوفبى:

الخراسانىاسعدالدينسعدالطغرائى:

-أهـ/134)952-547ملكشاهبنمحمدبنمسعودا-السلطانأ

1511)

خالدبنانوشروان:ا-الوزير

هـ(or'53-0الدركزشِي)البركا!ابوالدينعماد:--الوزلِر

الالَمىثابتالدلِنكمال:المستوفى

هـ()533الخازنالدينكمالب-الوزلِر:

الدينكمال:المستوفى

الاصفهانىالمرزبانالدينمؤيدالطغرائى:

كاسهسياهويسمىالدلِنولىء:المنشى
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الاصفهانىالبدرابىبنطالبابوالمهذب:المشرف

533-اقسنمَر(الاتابكوزير)كانالبروجرديالملكعزد-الوزلِر:

هـ953

الجليلعبدالديننجمب:النائب

طالبابوالمهذب:المستوفى

الاصفهانىالرلِانابوالدينكمال:اعقبه

المرزبانالدلِنمؤلِدالطغرانى:

الخراسانيالدلِنسعدء:المنشى

الحاكمابن:المشرف

هـ(045)953-المرزبانالدينمؤلِدهـ-الوزلِر:

سعدابوالدينرضى:المستوفى

الإصفهانىالريانابو:النائب

-045(فارسصاحفبوزابه)وزيردارستبنالدلِنتاجو-الوزير:

هـ5!اأ

الك!ازرونىالحسنابوالدينامين:النائب

نفسه:المسدوفى

الدلِنتاجوالدوهوالدلِنعضد:العارض

خاصوزيرالدركزينى)كانالاعسمالنجدبابوالدلِنشمسز-الوزير:

الكبدر(الحاجبتتارخدمكذلك،بلنكريبنبمك

نفسه:المسموفى

)حكمملكشاهبنمحمدبنمحمودبنملكشاهالسلطان-وزراءأ2

(1أ-153هـ/547152سنةمناشهربضعة
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الدركزشِىالنجيبابوالدينشمسالوزلِر:

نفسه:المسمَوفى

)547-ملكشاهبنمحمدبنمحمودبنمحمدا-السلطان3

أ-9115هـ/554153

هـ(545-9الدركزيني)47الالَوامبنالدينجلرا-الوزير:

نفسه:المسموفى

هـ(45دارس!)9بنالدينتاجب-الوزير:

نفسه:المستوفى

هـ(5-554،الدركزينى)9النجدبابوالدينشمسب-الوزير:

الخوافىسعدابوالدلِنرضى:المستوفى

الرلِانابوالدين:كمالالنانب

الاصفهانيعلجهبنالدلِنمجدبنالدينضياءالطغرائى:

هـ()554الدينمجدبنالدلِنضياءد-الوزلِر:

سنهَالخليفةبه)اعئرفملكشاهبنمحمدبنسلممانأ-السلطان4

فىمحمداعقب.العراقفىسنجرووريتشرعىهـكسلطان551

اشهر(ستةبعدوخلعهـ.555منهمذان

الكاشاشالدينفخرا-الوزير:

هـ(055سنةالخليفةالخراسانى)عمنهالدينشرفب-الوزلِر:

اميرايناجالاميروزير)الثقفى(الثقةمحمودالدينشهابج-الوزير:

هـ(555)ىِالر

-)555ملكشاهبنمحمودبنطغرلبنارسلنالسلطان-وزراءأ5

(171-هأ571061!/
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هـ(الئفة)555-565بنمحمودالدينشهلبا-الوزير:

هـ()056-562المختصمحنالوزيربهنالدينفخرب-الوزير:

هـ(57اللركزينى)562-االقوامبناللينجلكلب-الوزير:

بنمحمدبنطغرلبنارسلانبنطضلالسلطانا!زراء6

(1911-1754هـ/571095-ملكثماه)

هـ(الفوام)571-583لنيونسلناللمِنجكلا-الوزير:

الدينفوام،الدبنجكلاخولي-الوزير:

ال!أجيليالزنجثىالد!كم!:ب-!نير

مراغه()ففمىالدينصدرد-أ!لزببر:

الرضيلناللينيخلزهـ-أ!لفرر:

الكالثمىالدبنممنو-أ!ليلر:

الفرمينىالدينصفىبنالدينفخرز-الوزير:
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